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Projeto de alteração 288 
=== ECON/6102 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

incluindo o euro 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 270 000  12 000 000 11 500 000 

Reserva           

Total 11 500 000 11 500 000 12 000 000 11 500 000 11 730 000 11 500 000 270 000  12 000 000 11 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecer a proposta da Comissão. 

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

Projeto de alteração 412 
=== AFET/5236 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 02 — Assistência macrofinanceira 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 02 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 20 000 000  42 000 000 42 000 000 

Reserva           

Total 42 086 000 42 086 000 42 000 000 42 000 000 22 000 000 42 000 000 20 000 000  42 000 000 42 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 413 
=== AFET/5237 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 06 — Provisionamento do Fundo de Garantia relativo às ações externas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 06 137 800 722 137 800 722 48 222 935 48 222 935 7 222 935 7 222 935 41 000 000 41 000 000 48 222 935 48 222 935 

Reserva           

Total 137 800 722 137 800 722 48 222 935 48 222 935 7 222 935 7 222 935 41 000 000 41 000 000 48 222 935 48 222 935 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 462 
=== IMCO/6157 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 02 — Despesas de apoio relativas a normalização e aproximação das legislações 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 02 160 000 160 000 160 000 160 000 130 000 130 000 30 000 30 000 160 000 160 000 

Reserva           

Total 160 000 160 000 160 000 160 000 130 000 130 000 30 000 30 000 160 000 160 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 55 
=== ITRE/5006 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

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

Reserva           

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

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 56 
=== ITRE/5009 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 05 02 — Pessoal externo envolvido na execução dos programas de investigação e inovação 

— Horizonte 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 05 02 2 670 464 2 670 464 2 711 111 2 711 111 2 644 111 2 644 111 67 000 67 000 2 711 111 2 711 111 

Reserva           

Total 2 670 464 2 670 464 2 711 111 2 711 111 2 644 111 2 644 111 67 000 67 000 2 711 111 2 711 111 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 57 
=== ITRE/5010 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 05 03 — Outras despesas de gestão dos programas de investigação e inovação — Horizonte 

2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 05 03 1 900 000 1 900 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 400 000 400 000 2 400 000 2 400 000 

Reserva           

Total 1 900 000 1 900 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 400 000 400 000 2 400 000 2 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1569 
=== BUDG/3558 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3558 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

da União aos mercados 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 4 000 000 2 000 000 132 039 000 102 813 000 

Reserva           

Total 126 566 000 69 717 000 128 039 000 100 813 000 128 039 000 100 813 000 4 000 000 2 000 000 132 039 000 102 813 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

Alteração de compromisso entre EPP//7913 

 

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

Projeto de alteração 1570 
=== BUDG/3559 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3559 = Alteração de compromisso 

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

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

forma de investimentos em fundos próprios e de empréstimos 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 6 500 000 3 250 000 227 930 000 109 250 000 

Reserva           

Total 214 554 000 120 850 000 221 430 000 106 000 000 221 430 000 106 000 000 6 500 000 3 250 000 227 930 000 109 250 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

Alteração de compromisso entre EPP//7914 

 

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

Projeto de alteração 1571 
=== BUDG/3624 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3624 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 37 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 37       700 000 350 000 700 000 350 000 

Reserva           

Total       700 000 350 000 700 000 350 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Concurso de programação à escala da UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A digitalização constitui um dos principais desafios atuais e futuros na Europa. No entanto, representa 

também uma oportunidade para a criação de novos tipos de emprego. Estes requerem, em muitos casos, 

competências de programação, que devem beneficiar de uma maior promoção entre os jovens, visto que 

muitas vezes não fazem parte dos programas escolares. A União Europeia deve incentivar os jovens a 

interessarem-se pela tecnologia e pela programação e ajudá-los a desenvolver as suas competências, a fim 

de os preparar para o futuro mercado de trabalho. 

A organização de um concurso de programação ao nível da UE terá as seguintes vantagens: 

- promoção do interesse na programação e nas tecnologias e das competências que lhes estão associadas; 

- criação de um incentivo para os jovens desenvolverem competências de programação através da 

aprendizagem através de jogos; 

- promoção da ideia europeia. 

Quadro do concurso de programação: 

- execução no contexto das Semanas Europeias da Programação de 2019 e 2020, sendo o objetivo da UE 

assegurar a participação de, pelo menos, 50 % das escolas da UE e dos Balcãs Ocidentais até 2020; a 

Semana Europeia da Programação proporciona uma infraestrutura existente e um contexto; 
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- criação de uma iniciativa especial, que poderia ser denominada «maratona da criação», para jovens 

com talento, aos quais poderiam ser atribuídas tarefas, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma 

aplicação; 

- oferta, neste contexto, de uma formação de base em programação ao nível dos Estados-Membros; 

- cooperação com a indústria com vista à aquisição de experiência em primeira mão em atividades de 

programação. 

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 2016, a Comissão Europeia lançou a iniciativa Digitalização da Indústria Europeia no âmbito da 

estratégia para o mercado único. O quinto pilar visa preparar os europeus para a transformação digital, 

adaptando também o sistema de ensino e aprendizagem. A educação em matéria de competências digitais 

representa um dos principais domínios de intervenção da União Europeia em termos de digitalização. A fim 

de responder à elevada procura da indústria e das empresas da UE, é importante despertar e apoiar o 

interesse dos alunos tão cedo quanto possível. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4036 

 

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

Projeto de alteração 1572 
=== BUDG/3605 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3605 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 38 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

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

Reserva           

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

Designação: 

Ação preparatória — Redução do desemprego dos jovens — criação de cooperativas para melhorar as 

oportunidades de trabalho na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O desemprego dos jovens continua a ser um grande desafio para os Estados-Membros. Em fevereiro de 

2018, a taxa de desemprego dos jovens era de 15,9 % na UE28 e de 17,7 % na área do euro. O objetivo do 

projeto-piloto inicial era contribuir para reduzir o desemprego dos jovens através da oferta de 

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

para os jovens, para trabalharem e deterem simultaneamente uma parte da empresa, bem como 
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estabelecendo boas práticas neste domínio em toda a UE. 

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

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

para a implementação das suas próprias ideias, ajudando-os a criar empresas sob a forma de 

cooperativas, proporcionando formação e estágios/programas de aprendizagem em cooperativas e 

analisando formas de criar sinergias com programas conexos da UE. 

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

alargar as ações a outros Estados-Membros que ainda têm problemas com o elevado desemprego dos 

jovens, como a Grécia e a Espanha. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

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

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

emprego dos jovens. 

Alteração de compromisso entre EMPL/5500 

 

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

Projeto de alteração 464 
=== IMCO/6158 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 02 01 — Apoio a atividades de normalização efetuadas pelo CEN, Cenelec e ETSI 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 01 18 562 000 17 000 000 19 854 000 17 430 000 18 554 000 17 430 000 1 300 000  19 854 000 17 430 000 

Reserva           

Total 18 562 000 17 000 000 19 854 000 17 430 000 18 554 000 17 430 000 1 300 000  19 854 000 17 430 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1573 
=== BUDG/3606 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3606 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 77 07 — Projeto-piloto — Emissões em condições reais de condução (RDE) em estrada para 
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garantir ampla informação e transparência com vista a uma melhor fiscalização do mercado 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 07 1 600 000 800 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 580 000 1 090 000 580 000 1 090 000 

Reserva           

Total 1 600 000 800 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 580 000 1 090 000 580 000 1 090 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A Comissão esqueceu-se de adicionar as dotações para 2019, necessárias para a execução bem-sucedida 

deste importante projeto-piloto que teve início apenas em 2018. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4022 

 

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

Projeto de alteração 1574 
=== BUDG/3607 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3607 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 77 08 — Projeto-piloto — Avaliar as alegadas diferenças na qualidade de produtos vendidos 

no Mercado Único 

Modificar os valores e as observações como segue: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 08 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 630 000 315 000 630 000 715 000 

Reserva           

Total 800 000 400 000 p.m. 400 000 p.m. 400 000 630 000 315 000 630 000 715 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

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

Acrescentar o texto seguinte: 

Na segunda fase deste projeto-piloto, que começa a partir de 2019, as ações centrar-se-ão em: 

- Prosseguir um exercício de ensaios, que consiste numa série de estudos de mercado relativos às várias 

categorias de produtos de consumo em diferentes Estados-Membros; 

- Alargar o âmbito aos produtos não alimentares (nomeadamente, detergentes, cosméticos, produtos de 

higiene e produtos para bebés), para se poder comparar as suas características qualitativas, quando são 

vendidos sob a mesma marca e a mesma embalagem mas recorrendo a textos de comercialização 

diferentes; tal inclui a adaptação da metodologia de ensaio harmonizada da UE para poder ser aplicada 

aos produtos não alimentares; 

- Reforçar ulteriormente a investigação relevante efetuada junto dos consumidores e do mercado 

relativamente à dualidade de critérios no tocante à qualidade dos produtos alimentares, nomeadamente o 

impacto dos preços dos ingredientes, fatores influenciam o comportamento dos consumidores e as suas 

expectativas em relação às marcas; 

- Criar um comité de direção incumbido de supervisionar o projeto-piloto; os deputados ao Parlamento 

Europeu e outras partes interessadas participarão em todos os trabalhos deste comité e desempenharão 
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um papel ativo na identificação das prioridades de trabalho para a segunda fase do projeto-piloto, em 

especial na definição dos produtos que devem ser objeto da seleção, da amostragem e do ensaio, bem 

como da análise sensorial; 

- Aprofundar o diálogo multilateral no âmbito do qual os deputados ao Parlamento Europeu 

desempenharão um papel ativo e preparar o relatório final a apresentar nos Estados-Membros; 

- Elaborar instruções para as autoridades competentes sobre a forma de aplicar a legislação atual e 

futura em matéria de dupla qualidade e práticas comerciais desleais de uma forma transparente e 

uniforme em todos os Estados-Membros; realizar diversas análises estratégicas sobre os dados produzidos 

pelo CCI, a fim de permitir às autoridades competentes aplicar a legislação da forma mais eficaz; 

JUSTIFICAÇÃO: 

Na sua Resolução, de 11 de junho de 2013, sobre «Uma nova agenda para a política europeia dos 

consumidores», o PE salientou que, segundo os resultados de vários estudos, os consumidores estão 

preocupados a longo prazo com as possíveis diferenças na qualidade de produtos com a mesma marca e 

embalagem que são distribuídos no mercado único. É necessário prosseguir o projeto-piloto iniciado em 

2018 para avaliar a situação dos produtos alimentares e alargar o âmbito do estudo aos produtos não 

alimentares, tal como previsto na PP a partir de 2018. É igualmente importante que o PE desempenhe um 

papel mais proeminente neste processo. 

Alteração de compromisso entre IMCO/6154 

 

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

Projeto de alteração 1575 
=== BUDG/3612 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3612 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 03 77 09 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 77 09       630 000 315 000 630 000 315 000 

Reserva           

Total       630 000 315 000 630 000 315 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Colmatar as lacunas a nível dos dados e abrir caminho a iniciativas pan-europeias em 

matéria de segurança contra incêndios 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Nas últimas décadas, foram realizados na Europa progressos substanciais em matéria de segurança 

contra incêndios graças a um reforço permanente da regulamentação e à aplicação de medidas de 

segurança contra incêndios a nível nacional. Entre 1979 e 2007, a taxa de mortes causadas por incêndios 

nos Estados-Membros da UE diminuiu 65 %, embora as diferenças entre Estados-Membros sejam 

significativas. Uma melhor compreensão destas diferenças ajudará a identificar as melhores práticas. De 

acordo com as estatísticas, as vítimas de incêndios representam 2 % das mortes por acidente na UE 

(estudo da Comissão sobre o Regulamento (UE) n.º 305/2011 no que se refere à toxicidade do fumo 

gerado pelos produtos de construção durante os incêndios). 
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O estudo da Comissão revelou uma importante falta de dados na cobertura de informações estatísticas 

sobre a segurança contra incêndios e as vítimas de incêndios em edifícios em toda a Europa. Além disso, 

a natureza e o formato dos dados recolhidos varia consideravelmente de um Estado-Membro para outro, 

o que dificulta a comparação de dados e, por conseguinte, a avaliação eficaz das eventuais boas práticas e 

abordagens bem-sucedidas em matéria de segurança. 

Por outro lado, os trágicos acontecimentos dos últimos tempos voltaram a chamar a atenção, de forma 

justificada, para a forma de melhorar a segurança contra incêndios nos edifícios na Europa. Um exemplo 

é a Diretiva revista relativa ao desempenho energético dos edifícios, adotada em abril de 2018 (Diretiva 

2018/844/UE), na qual o Conselho e o Parlamento Europeu salientam a importância da segurança contra 

incêndios e, em especial, da renovação dos edifícios existentes na Europa. 

A intensificação dos esforços de renovação do parque imobiliário na Europa constitui mais uma 

oportunidade para melhorar a segurança contra incêndios, embora reconhecendo que a questão da 

segurança contra incêndios e da prevenção mantém a sua relevância num contexto que ultrapassa as 

renovações. A segurança elétrica é outro aspeto fundamental a ter em conta e pode ser influenciada por 

uma maior implantação das infraestruturas para veículos elétricos nos edifícios, bem como por uma 

maior interação entre os edifícios e a rede. 

Este projeto-piloto visa colmatar a falta de dados na Europa sobre as vítimas de incêndios, as medidas de 

segurança contra incêndios e as medidas de prevenção de incêndios. 

O projeto-piloto terá em conta e aproveitará as iniciativas lançadas pela nova plataforma para o 

intercâmbio de informações sobre incêndios, criada pela Comissão Europeia. Os resultados do projeto-

piloto servirão igualmente para apoiar a ação desta plataforma. 

O projeto-piloto financiará uma análise e uma avaliação dos dados disponíveis na UE sobre a segurança 

contra incêndios, identificará as lacunas existentes e formulará recomendações sobre os seguintes 

aspetos: 

a) Ações a levar a cabo a nível da UE para apoiar uma melhor recolha de dados e a racionalização dos 

dados estatísticos sobre as vítimas de incêndios, a segurança contra incêndios e a prevenção de incêndios 

(colmatar as lacunas a nível dos dados); 

b) Ações a levar a cabo a nível da UE para apoiar os esforços nacionais dos Estados-Membros em 

matéria de segurança contra incêndios e prevenção, nomeadamente no que se refere à renovação de 

edifícios (campanha à escala da UE de sensibilização para a segurança contra incêndios); 

O projeto-piloto poderá posteriormente transformar-se numa ação preparatória com o objetivo de lançar 

ações e iniciativas a nível da UE para apoiar os esforços dos Estados-Membros em matéria de segurança 

contra incêndios e prevenção, incluindo os esforços a nível da renovação de edifícios, contribuindo assim 

para a segurança dos cidadãos europeus, para o crescimento sustentável e para a criação de empregos na 

Europa. 

O projeto-piloto será executado pela Comissão Europeia com a eventual ajuda de contratantes externos, 

centros de investigação e outras partes interessadas. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto avaliará a disponibilidade de dados e procurará suprir as lacunas de dados no domínio da 

prevenção e proteção contra incêndios. As medidas de apoio à renovação energética dos edifícios existentes 
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na Europa com base na Diretiva 2018/844/UE constituem uma oportunidade para melhorar a segurança 

contra incêndios. Uma maior disponibilidade de dados permitirá avaliar de forma eficaz e partilhar as boas 

práticas entre Estados-Membros, preparando o terreno para iniciativas pan-europeias em matéria de 

segurança contra incêndios que serão benéficas para os cidadãos europeus. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4026 

 

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

Projeto de alteração 1576 
=== BUDG/3608 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3608 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 03 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 

02 03 77 10       420 000 210 000 420 000 210 000 

Reserva           

Total       420 000 210 000 420 000 210 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Qualidade dos serviços no setor do turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O setor do turismo é importante para o desenvolvimento económico e a criação de emprego na Europa. 

Os organismos de turismo continuam sem chegar a acordo sobre um sistema unificado de classificação de 

hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos. Atendendo a que as necessidades e as expetativas dos 

consumidores evoluíram, estimulando assim a oferta no setor hoteleiro, tornou-se imprescindível 

regulamentar este domínio de atividade, mediante a adoção de medidas destinadas a proteger os direitos e 

os interesses dos consumidores. 

Muitas vezes, contudo, as expetativas dos consumidores não correspondem à realidade, devido a uma 

comunicação inadequada e ineficaz. 

Este projeto elaborará: 

– Um quadro para um levantamento exaustivo das iniciativas públicas e privadas existentes no setor do 

turismo (sistemas de estrelas, sistemas de certificação, etc.), que harmonize o sistema de classificação 

em termos de precisão e forma de atualizar as informações e garanta a transparência e a coerência da 

avaliação e do desempenho de qualidade dos serviços; 

– Um quadro para o conteúdo das informações fornecidas pelas agências de viagens, pelos operadores 

turísticos e pelos sítios de reserva e de críticas em linha; as informações facultadas aos consumidores 

devem ser examinadas, comparadas e compatíveis com critérios a nível da UE para as iniciativas em 

causa; 

– Um quadro para a cooperação transnacional entre as autoridades públicas e as empresas, a fim de 

melhorar o conteúdo das condições do serviço e assegurar um acordo justo entre o prestador de 

serviços e o turista; o contrato deve especificar, nomeadamente, as condições de pagamento e os 

direitos do turista, especialmente nos casos em que os serviços contratados não são desempenhados de 

forma adequada; 
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– A viabilidade de definir princípios a nível da UE em matéria de qualidade dos serviços no setor do 

turismo, incluindo as competências, o valor acrescentado e a viabilidade técnica. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A relação entre turistas e prestadores de serviços deve ser equitativa e transparente. Os turistas poderiam 

beneficiar disso, tomando decisões mais facilmente no momento de escolher um hotel e de encontrar um 

alojamento mais adequado às suas necessidades. Tal evitaria que os turistas ficassem com ideias erradas e 

contribuiria para melhor satisfazer as expetativas dos clientes e para os ajudar a poupar tempo e dinheiro. O 

turismo é também um instrumento importante para reforçar a imagem da Europa no mundo. 

Alteração de compromisso entre TRAN/5373 

 

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

Projeto de alteração 1577 
=== BUDG/3560 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3560 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 18 672 000 15 000 000 210 022 867 184 500 000 

Reserva           

Total 184 528 490 155 310 916 195 022 867 169 500 000 191 350 867 169 500 000 18 672 000 15 000 000 210 022 867 184 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A investigação espacial é essencial para garantir a segurança a longo prazo e a segurança do ambiente 

espacial, bem com para reforçar a competitividade da indústria e a sua cadeia de valor no mercado mundial. 

Dada a prioridade política da investigação espacial e o atual défice de financiamento de projetos de 

investigação espacial, é necessário aumentar os recursos orçamentais neste domínio para manter um esforço 

constante de I&D que permita à Europa permanecer na vanguarda da inovação espacial a nível mundial. 

Alteração de compromisso entre EPP//7902 

 

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

Projeto de alteração 1578 
=== BUDG/3561 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3561 = Alteração de compromisso 

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



 

 14 

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 03 — Promoção da inovação nas pequenas e médias empresas (PME) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 43 178 448 33 405 537 46 542 776 46 379 796 46 542 776 46 379 796 8 400 000 8 400 000 54 942 776 54 779 796 

Reserva           

Total 43 178 448 33 405 537 46 542 776 46 379 796 46 542 776 46 379 796 8 400 000 8 400 000 54 942 776 54 779 796 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um aumento do orçamento permitiria financiar projetos adicionais facilitados por clusters para novas 

cadeias de valor industrial, em que pelo menos 75 % do orçamento se destinaria a apoiar diretamente 

atividades de inovação transetorial e inter-regional das PME, tendo em vista o desenvolvimento de novas 

cadeias de valor industrial. Em segundo lugar, o orçamento adicional para a iniciativa-piloto sobre a 

utilização pelas PME das tecnologias da cadeia de blocos e do livro-razão distribuído proporcionaria apoio a 

20 a 30 PME para testar aplicações concretas. 

Alteração de compromisso entre EPP//7903 

 

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

Projeto de alteração 1579 
=== BUDG/3562 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3562 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 03 01 — Concretização de uma economia eficiente na utilização dos recursos e resiliente às 

alterações climáticas, bem como de um abastecimento sustentável de matérias-primas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 63 762 546 80 820 296 85 311 712 57 684 349 85 311 712 57 684 349 2 629 800 2 629 800 87 941 512 60 314 149 

Reserva           

Total 63 762 546 80 820 296 85 311 712 57 684 349 85 311 712 57 684 349 2 629 800 2 629 800 87 941 512 60 314 149 

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. 

Alteração de compromisso entre ALDE/8734 

 

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

Projeto de alteração 1580 
=== BUDG/3613 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 
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BUDG/3613 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 77 05 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 05       350 000 175 000 350 000 175 000 

Reserva           

Total       350 000 175 000 350 000 175 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Estudo referencial para definir um justo retorno dos investimentos públicos no domínio 

da saúde e contribuir para assegurar um retorno dos investimentos da UE em I & D no domínio médico 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O investimento da Comissão Europeia em I & D no domínio biomédico é realizado através do seu 

Programa-Quadro de Investigação Horizonte 2020 no âmbito do Desafio Societal 1 sobre saúde, 

alterações demográficas e bem-estar, cujo principal objetivo é «a melhoria da saúde ao longo da vida e o 

bem-estar de todos». Todavia, a política de I & D da Comissão no domínio biomédico tem sido criticada 

pela sua incapacidade em garantir um justo retorno dos investimentos públicos. Assim, tanto o Conselho 

da União Europeia (ver: http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/06/17-epsco-

conclusions-balance-pharmaceutical-system/) como o Parlamento Europeu (ver 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/2057(INI)) 

salientaram a necessidade de garantir que os investimentos públicos em I & D gerem um retorno justo 

para assegurar que as inovações médicas apoiadas por investimentos públicos incidem sobre os interesses 

da saúde pública e as necessidades médicas não satisfeitas dos pacientes. 

A fim de assegurar que os investimentos públicos em I & D no domínio biomédico cumprem os objetivos 

acima referidos do Programa-Quadro Horizonte 2020 e de garantir um retorno justo dos investimentos, é 

fundamental criar um mecanismo de acompanhamento para medir o seu impacto socioeconómico, pese 

embora seja amplamente reconhecido que o prazo que decorre antes de os resultados serem realmente 

utilizados na prática clínica é muito longo (aproximadamente 17 anos), prazo que é ainda maior até que 

estes resultados tenham um impacto quantificável na saúde. É, pois, da maior importância determinar as 

implicações da noção de «justo retorno do investimento público» para os investimentos biomédicos da 

UE, em especial para as parcerias público-privada financiados pela UE, de acordo com indicadores 

diretamente observáveis/mensuráveis. Com marcos de referência e indicadores desta natureza para 

quantificar o «justo retorno», o impacto social dos projetos de I & D no domínio médico seria tido em 

conta na fase em que estes estão a ser explorados e em que estão a ser tomadas as decisões sobre a 

afetação dos recursos, o que, por sua vez, contribuiria para garantir o desejado impacto social dos 

projetos de I & D no domínio médico e garantir um retorno justo dos investimentos públicos. 

Este projeto-piloto procura dar resposta às referidas preocupações da opinião pública europeia e das 

instituições da UE, através do estabelecimento de um índice de referência de «rendimento justo». A 

décadas de distância do verdadeiro impacto na saúde, e tendo em conta o facto de, por ora, não existirem 

mecanismos de controlo adequados, é urgente criar um parâmetro de referência de «justo retorno» do 

investimento público da UE. Nesse sentido, este parâmetro de referência estabelecerá quais as 

implicações do «justo retorno» público dos investimentos públicos no que se refere: 

• ao estabelecimento das prioridades para a atribuição do financiamento da I & D, 

• à conceção de projetos, incluindo as repercussões na saúde e outros impactos socioeconómicos. 

Bases jurídicas: 
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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: 

Um parâmetro de referência desta índole pode fornecer informações com vista ao estabelecimento das 

prioridades de financiamento e à conceção dos projetos no programa-quadro de investigação da UE, ao 

fornecer as diretrizes e orientações necessárias para estabelecer as bases para um futuro impacto. Tal teria 

também implicações mais vastas ao nível das políticas da UE e seria especialmente importante para a 

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no quadro político europeu e nas prioridades 

da Comissão Europeia. Contribuiria para melhorar e adaptar a atual agenda «Legislar melhor» da UE, 

fazendo com que deixe de assentar numa análise tradicional de custos-benefícios. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6387 

 

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

Projeto de alteração 1581 
=== BUDG/3611 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3611 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 77 06 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 06       350 000 175 000 350 000 175 000 

Reserva           

Total       350 000 175 000 350 000 175 000 

Designação: 

Projecto-piloto – Medição das indústrias culturais e criativas na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Existem atualmente cerca de três milhões de empresas no setor das indústrias culturais e criativas (ICC) 

na UE, que geram um volume de negócios de 1,5 mil milhões de EUR e empregam 12 milhões de pessoas. 

Em 2013, o valor acrescentado bruto criado nas ICC ascendeu a 508 mil milhões de EUR, o que está a 

par de setores tradicionais como a engenharia mecânica e a indústria automóvel, com um volume de 

negócios combinado de 490 mil milhões de EUR em 2015 (Eurostat 2017). 

A agência central de estatística da Comissão Europeia, Eurostat, disponibilizou uma base de dados 

exaustiva sobre o setor cultural compilados ao longo de vários anos. Este trabalho pode ser utilizado 

como ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo estatístico para identificar os setores 

culturais e criativos. A unidade pertinente do Eurostat publicou bases metodológicas mais importantes em 

que assenta este trabalho. 

O Eurostat disponibilizou o seguinte trabalho inicial: 

Eurostat (2000). Estatísticas da cultura na UE. Relatório final do Grupo de Liderança, documento de 

trabalho do Eurostat, Comissão Europeia; 
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Grupo de trabalho do sistema estatístico europeu relativo à cultura (2012). Relatório final do ESSnet-

Culture, Ministério da Cultura do Luxemburgo (coordenador do projeto), Eurostat; 

Grupo de trabalho do Eurostat sobre estatísticas da cultura. Trabalhos de revisão da definição de cultura 

2018; 

O Eurostat disponibilizou as seguintes bases de dados estatísticas: 

Eurostat (dados anuais). Estatísticas sobre o emprego cultural; 

Eurostat (dados anuais). Estatísticas sobre empresas dos setores culturais; 

Eurostat (dados anuais). Estatísticas sobre o comércio internacional de bens e serviços culturais; 

Eurostat (2007). Estatísticas da cultura na Europa, Pocketbook, Comissão Europeia; 

Eurostat (2011). Estatísticas da cultura; 2011, edição Pocketbooks, Comissão Europeia; 

Eurostat (2016). Estatísticas da cultura; 2016, edição Statistical Books, Comissão Europeia; 

Tomando como ponto de partida o trabalho do Eurostat, será desenvolvido um modelo de investigação 

que será posteriormente alargado a um modelo estatístico abrangente. 

– Em vez de uma análise singular, este modelo estatístico permite uma análise estatística contínua e 

regular do potencial económico, cultural e social das ICC na Europa; 

– O modelo estatístico será desenvolvido a três níveis: a UE em geral, os Estados-Membros a nível 

individual e as regiões nos Estados-Membros (NUTS-2);  

– Será avaliado no âmbito de um projeto-piloto com uma duração de dois anos e pode ser alargado no 

sentido de se tornar um acompanhamento; 

– O modelo estatístico e o posterior acompanhamento proporcionarão uma cobertura regular do 

desenvolvimento económico das ICC. 

O modelo estatístico inclui as seguintes partes: 

Definição de base 

Enquanto definição conceptual, as ICC incluem as indústrias culturais e criativas, bem como as artes e 

ofícios e as indústrias da moda e do luxo. Todos os setores serão ligados a listas fixas de ramos 

económicos e profissionais (classificação NACE/ISCO), a fim de criar um quadro estatístico global para 

as ICC. Esta lista de ramos pode variar de forma modular, se necessário. 

O desenvolvimento da definição conceptual para este projeto-piloto começa com o modelo estatístico 

fundamental das definições do setor cultural desenvolvido pelo Eurostat e os Estados-Membros da UE no 

âmbito do «Relatório final da ESSnet Cultura 2012». 

Este modelo permite uma ampla recolha de atividades culturais e criativas. Inclui todas as definições 

importantes da UE no modelo estatístico. 

O caráter único desta nova definição reside na estrutura modular dos diferentes ramos estatísticos. Deste 

modo, é possível compilar análises personalizadas com base em perspetivas diferentes das ICC. Uma 

análise centrada na política cultural poderia excluir as indústrias de software, ao passo que uma 

concentração na política de inovação poderia incluir o design, a publicidade e o software/jogos. 

Indicadores fundamentais 

A seleção dos indicadores segue as orientações metodológicas estabelecidas pela UNESCO, a OCDE e o 

Eurostat e inclui os seguintes indicadores fundamentais: 

– Empresas, 

– Volume de negócios e valor acrescentado, 

– Trabalhadores e pessoas empregadas, 
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– Artistas independentes, trabalhadores do setor cultural e criativos. 

Fontes de dados 

Os dados serão recolhidos apenas de fontes estatísticas oficiais (Eurostat, institutos nacionais de 

estatística) e não serão utilizadas bases de dados económicos comerciais. 

As seguintes fontes estatísticas, já publicadas pelo Eurostat, serão de grande importância: 

Estatísticas sobre empresas dos setores culturais 

Fonte: Estatísticas estruturais das empresas e demografia das empresas; 

As estatísticas sobre empresas culturais abrangem a indústria, a construção, o comércio e as empresas de 

serviços classificadas de acordo com a nomenclatura estatística das atividades económicas na 

Comunidade Europeia (NACE Rev. 2). Esta classificação permite uma desagregação setorial 

pormenorizada das atividades empresariais (até um nível de quatro dígitos). As estatísticas estruturais das 

empresas fornecem informações sobre o número de empresas e muitos outros indicadores económicos – 

por exemplo, valor acrescentado, volume de negócios e custos de pessoal. 

Estatísticas sobre o emprego cultural 

Fonte: Inquérito às forças de trabalho 

As estatísticas sobre o emprego cultural referem-se ao número de trabalhadores (por conta de outrem e 

por conta própria) no domínio da cultura. O conceito de emprego cultural inclui todas as pessoas que 

trabalham numa atividade económica relacionada com a cultura, bem como todas as pessoas com uma 

ocupação relacionada com a cultura. 

Estatísticas sobre o comércio internacional de bens e serviços culturais 

Fonte: COMEXT e balança de pagamentos 

As estatísticas sobre o comércio internacional de bens culturais permitem avaliar o valor dos bens 

culturais comercializados entre os Estados-Membros da UE (comércio intra-UE) e entre Estados-

Membros e países terceiros (comércio extra-UE). Estas estatísticas fornecem uma imagem dos produtos 

relacionados com a cultura no comércio internacional e dão uma ideia do impacto da cultura na 

economia. 

Para além das fontes disponibilizadas pelo Eurostat, é necessário trabalho adicional para colmatar uma 

importante lacuna de dados. 

Há certas atividades culturais para as quais o Eurostat carece de autorização para recolher dados 

relativamente aos ramos económicos correspondentes (por exemplo, NACE Rev. 2, códigos 90 e 91). Estas 

lacunas serão colmatadas inquirindo diretamente os serviços nacionais de estatística dos Estados-

Membros. 

Todos os dados incluídos no modelo estatístico serão tornados públicos para garantir a transparência e 

aumentar a confiança na sua validade. 

Delimitação geográfica 

No projeto-piloto serão considerados os três níveis geográficos seguintes: 

– O nível europeu (UE), 

– O nível nacional (Estados-Membros), 

– O nível regional (nível NUTS-2), en função da disponibilidade de dados. 

Resultados empíricos 

Todos os resultados obtidos com o modelo estatístico serão apresentados segundo quatro aspetos, de 

acordo com as recomendações da UNESCO: 
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– Relevância económica (volume de negócios, valor acrescentado, empresas), 

– Relevância social (emprego, trabalho por conta própria), 

– Relevância cultural (artistas, trabalhadores do setor cultural e criativos), 

– Relevância regional (perfis regionais das regiões NUTS). 

Aplicação do modelo estatístico 

Início do projeto-piloto 

2019 – Projeto-piloto inicial 

2020 – Projeto-piloto de seguimento 

Gestão do projeto 

Criação de um gabinete de projeto com um chefe de projeto, pessoal de investigação e pessoal 

administrativo. 

Resumo de todas as definições de indústrias culturais e criativas 

Inquérito sobre todos os estudos sobre as indústrias culturais e criativas a nível da UE, dos Estados-

Membros e a nível regional 

Recolha e resumo de todas as definições de indústrias culturais e criativas 

Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho da Europa 

Todos os Estados-Membros (fonte: «Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe»)  

Cooperação com unidades e serviços de investigação que resultou em estudos relevantes no passado 

Definição estatística 

Preparação de uma definição estatística das indústrias culturais e criativas, segundo os sistemas de 

classificação NACE Rev. 2 e CITP-08 

Preparação de uma proposta de modelo europeu harmonizado, incluindo classificações individuais por 

país 

Recolha de dados 

Recolha de dados no Eurostat e nos institutos nacionais de estatística 

Tratamento de dados e avaliação dos dados da UE e nacionais 

Consulta a peritos na matéria e preenchimento de dados em falta 

Análise e processamento de resultados empíricos 

Etapas 

Projeto-piloto: 12 meses 

Desenvolvimento para a UE, recolha e tratamento dos dados do Eurostat 

Seleção dos Estados-Membros da UE, recolha e tratamento de dados a nível nacional e da UE (AT, DE, 

EE, FR, HR, PL, PT, RO) 

Seguimento do projeto: 12 meses 

Seleção de todos os Estados-Membros da UE 

Rede 

Desenvolvimento de um grupo de peritos dos Estados-Membros (sobretudo investigadores que já tenham 

realizado estudos relevantes sobre o tema para os governos nacionais e jovens investigadores). 
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Partes interessadas 

O modelo estatístico será apresentado e discutido com as partes interessadas em seminários de alto nível a 

realizar duas vezes por ano. Os seguintes grupos de partes interessadas serão convidados para esses 

seminários: 

Comissão Europeia (Eurostat, DG), Parlamento Europeu 

Associações europeias das ICC 

Ministérios nacionais da cultura, assuntos económicos e inovação, institutos nacionais de estatística 

Redes europeias de investigação, grupos de investigação nacionais 

Resultados 

A fase-piloto de dois anos desenvolverá um modelo estatístico para demonstrar a importância económica 

das ICC a nível da UE, nacional e regional. Será ponderada a possibilidade de passar a uma 

monitorização regular e anual após uma avaliação final. 

O modelo revelará as tendências atuais no que se refere às ICC, enquanto indústria economicamente 

forte e relevante, a par com outras indústrias mais consolidadas. Proporcionará indicadores significativos 

que podem ser incluídos nos debates públicos e políticos numa base contínua. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto visa criar um protótipo de modelo estatístico para permitir um acompanhamento regular das 

ICC na UE. Ele sublinha a importância económica, cultural e social das ICC europeias. Baseia-se em 

estatísticas oficiais e proporciona uma base válida para uma deliberação racional. Serve de modelo de 

referência para todos os Estados-Membros no estabelecimento de políticas nacionais e regionais. O Governo 

Federal dos EUA iniciou recentemente um acompanhamento a longo prazo das artes e da produção cultural 

nos EUA. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6389 

 

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

Projeto de alteração 1582 
=== BUDG/3609 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3609 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 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 

02 04 77 07       10 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 

Reserva           

Total       10 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 
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Designação: 

Ação preparatória – Preparação do novo programa da UE GOVSATCOM 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A ação preparatória apoiará uma série de atividades preparatórias que são essenciais para o início com 

êxito do programa operacional a partir de 2021, nomeadamente: 

– estudos dos sistemas industriais relativos à Plataforma GOVSATCOM, a nova infraestrutura terrestre 

destinada a interligar sem descontinuidades os utilizadores e os fornecedores; 

– desenvolvimento e criação de protótipos de elementos de serviços e da Plataforma GOVSATCOM; 

– criação e demonstração de diversos cenários de aplicação civil em matéria de gestão de crises, proteção 

civil, vigilância e gestão de infraestruturas essenciais; 

– outras atividades preparatórias, incluindo uma análise da oferta e procura de GOVSATCOM para além 

de meados da década de 2020. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ação preparatória (AP) está ligada ao regulamento que cria um programa da UE de GOVSATCOM, que a 

Comissão propõe no âmbito do QFP para 2021-2027. 

Esta AP dispõe de um orçamento total de 40 milhões de euros, com pagamentos repartidos ao longo de três 

anos: 2019-2021. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6388 

 

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

Projeto de alteração 1583 
=== BUDG/3610 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3610 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 04 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 

02 04 77 08       700 000 350 000 700 000 350 000 

Reserva           

Total       700 000 350 000 700 000 350 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Gestão do tráfego espacial 

Observações: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

A Europa depende cada vez mais das tecnologias espaciais, na medida em que o setor dos satélites fornece 

novas aplicações tanto no domínio civil como no militar. O risco de interferências de intervenientes e 

objetos espaciais está a aumentar. É, pois, evidente a necessidade de uma gestão do tráfego espacial, a fim 

de garantir a segurança das atividades espaciais (exploração e utilização do espaço, aplicações e serviços 

espaciais) e definir a evolução do quadro jurídico e regulamentar para as atividades espaciais. A base 

jurídica é fornecida pelos tratados de Direito Espacial Internacional. O programa Conhecimento da 

Situação no Espaço poderia ser utilizado como base para a gestão do tráfego espacial. 

A gestão do tráfego espacial poderá incluir as seguintes ações: 

1. Investigação interdisciplinar; 

2. Formação de opiniões; 

3. Promoção de pré-requisitos técnicos e cooperação internacional; 

4. Preparativos no Comité para a Utilização Pacífica do Espaço Exterior (COPUOS), na União 

Internacional das Telecomunicações (UIT), na Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e 

noutras instâncias intergovernamentais; 

5. Sensibilização do público. 

Objetivos da gestão do tráfego espacial: 

1. Garantir a prosperidade e o desenvolvimento das gerações futuras, mantendo a segurança dos voos 

espaciais e a sustentabilidade da exploração e da utilização do espaço; 

2. Fazer face aos problemas e às promessas de voos espaciais, abordando todas as fases do tráfego, a 

saber, a entrada no espaço, as operações no espaço e o regresso do espaço; 

3. Combater a atual diminuição da segurança e da sustentabilidade, articulando as tecnologias, as 

infraestruturas e os instrumentos jurídicos existentes. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O número de satélites em órbita em 2015 ascendeu a 1 265, sendo necessário, por conseguinte, ter em conta 

os aspetos técnicos e regulamentares das constelações de satélites. Este projeto-piloto poderia contemplar os 

seguintes aspetos: a aplicação do Direito Espacial e a conclusão das Regras de Tráfego no Espaço, a fim de 

permitir a interoperabilidade dos sistemas espaciais através de um regime de normas técnicas aplicáveis ao 

tráfego no espaço. A presente proposta de projeto-piloto recebeu igualmente o apoio da DG GROW. 

Alteração de compromisso entre TRAN/5372 

 

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

Projeto de alteração 1813 
=== BUDG/4308 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 02 05 11 — Agência do GNSS Europeu 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 05 11 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 2 146 733 2 146 733 34 117 596 34 117 596 

Reserva           

Total 31 338 525 31 338 525 32 270 863 32 270 863 31 970 863 31 970 863 2 146 733 2 146 733 34 117 596 34 117 596 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 02 — Agência do GNSS Europeu (GSA) 

Alterar as observações do seguinte modo: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Grupo de funções e 

graus 

Agência do GNSS Europeu (GSA) 

2019 2018 

Autorizados pelo orçamento da União 
Efetivamente providos em 31 de dezembro de 

2017 
Autorizados pelo orçamento da União 

Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13  4  1  3 

AD 12  7  2  6 

AD 11  8  5  7 

AD 10 
 

19 

17 
 8  14 

AD 9 
 

23 

20 
 15  13 

AD 8 
 

48 

42 
 29  32 

AD 7 
 

28 

23 
 38  35 

AD 6 
 

6 

5 
 8  8 

AD 5 
 

4 

3 
 4  4 

AD Subtotal 
 

148 

130 
 111  123 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  2  2  2 

AST 5  1  1  1 

AST 4  1  1  1 

AST 3      1 

AST 2       

AST 1    1   

AST Subtotal  4  5  5 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       
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Totais 
 

152 

134 
 116  128 

Total geral 152 

134 
116 128 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração destina-se a equipar uma importante agência descentralizada da UE com os recursos 

necessários para cumprir a tarefa que lhe foi atribuída pelo legislador. 

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

Projeto de alteração 59 
=== ITRE/5029 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 01 — Prestação de serviços operacionais com base em observações espaciais e dados in situ 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 01 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 49 000 000  187 755 000 140 000 000 

Reserva           

Total 129 364 000 131 000 000 187 755 000 140 000 000 138 755 000 140 000 000 49 000 000  187 755 000 140 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 60 
=== ITRE/5030 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 06 02 — Construção de uma capacidade autónoma da União para a observação da Terra 

(Copernicus) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 02 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 99 000 000  686 315 000 472 000 000 

Reserva           

Total 498 227 000 474 000 000 686 315 000 472 000 000 587 315 000 472 000 000 99 000 000  686 315 000 472 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1584 
=== BUDG/4314 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Número 04 01 04 02 — Despesas de apoio ao Programa para o Emprego e a Inovação Social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 04 02 3 400 000 3 400 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 450 000 450 000 3 400 000 3 400 000 

Reserva           

Total 3 400 000 3 400 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 450 000 450 000 3 400 000 3 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração visa anular os cortes propostos pela Comissão à sua rubrica orçamental com vista a criar a 

Autoridade Europeia do Trabalho e reflete a posição de longa data do Parlamento, segundo a qual novas 

prioridades devem ser financiadas com novos recursos. 

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

Projeto de alteração 1585 
=== BUDG/3500 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3500 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 346 666 667 173 333 334 580 000 000 804 833 334 

Reserva           

Total 350 000 000 600 000 000 233 333 333 631 500 000 233 333 333 631 500 000 346 666 667 173 333 334 580 000 000 804 833 334 

JUSTIFICAÇÃO: 

O nível do desemprego dos jovens em certas regiões da União Europeia é ainda extremamente elevado, tal 

como o Parlamento Europeu assinalou em várias ocasiões. A luta contra o desemprego dos jovens tem um 

claro valor acrescentado europeu. Por conseguinte, esta alteração aumenta as dotações para a IEJ, a fim de 

atingir o mesmo montante que a posição do PE para o orçamento de 2018. 

Alteração de compromisso entre S&D//7680 

 

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

Projeto de alteração 1586 
=== BUDG/3563 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3563 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 03 — Livre circulação dos trabalhadores, coordenação dos regimes de segurança social e 

medidas para os migrantes, incluindo os migrantes de países terceiros 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 1 287 000 643 500 9 285 950 7 743 500 
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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 8 929 000 6 175 000 7 998 950 7 100 000 7 998 950 7 100 000 1 287 000 643 500 9 285 950 7 743 500 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração visa anular os cortes propostos pela Comissão à sua rubrica orçamental com vista a criar a 

Autoridade Europeia do Trabalho e reflete a posição de longa data do Parlamento, segundo a qual novas 

prioridades devem ser financiadas com novos recursos. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4311 

 

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

Projeto de alteração 199 
=== EMPL/5512 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 04 — Análise e estudos sobre a situação social, a demografia e a família 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 04 4 290 000 3 450 000 4 451 000 4 300 000 4 151 000 4 300 000 300 000  4 451 000 4 300 000 

Reserva           

Total 4 290 000 3 450 000 4 451 000 4 300 000 4 151 000 4 300 000 300 000  4 451 000 4 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1587 
=== BUDG/3564 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3564 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 05 — Ações de informação e formação destinadas a organizações de trabalhadores 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 1 726 800 863 400 22 000 000 19 863 400 

Reserva           

Total 19 767 000 18 200 000 20 273 200 19 000 000 20 273 200 19 000 000 1 726 800 863 400 22 000 000 19 863 400 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação de salários. 

Alteração de compromisso entre EMPL/5513 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1588 
=== BUDG/3565 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3565 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 06 — Informação, consulta e participação dos representantes das empresas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 06 7 106 000 4 500 000 7 903 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 1 800 000 500 000 8 903 000 5 500 000 

Reserva           

Total 7 106 000 4 500 000 7 903 000 5 000 000 7 103 000 5 000 000 1 800 000 500 000 8 903 000 5 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação de salários. A 

participação dos trabalhadores nos assuntos das empresas tem um impacto positivo na produtividade, na 

conservação do emprego e nos salários dignos. 

Alteração de compromisso entre EMPL/5514 

 

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

Projeto de alteração 1589 
=== BUDG/3566 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3566 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 3 000 000 1 000 000 18 000 000 10 700 000 

Reserva           

Total 15 038 000 12 400 000 16 000 000 9 700 000 15 000 000 9 700 000 3 000 000 1 000 000 18 000 000 10 700 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Num contexto de estagnação e de contenção salarial, tendo em conta que tanto a Comissão como o BCE 

recomendam um aumento geral dos salários, é extremamente importante reforçar as organizações de 

trabalhadores em toda a Europa para equilibrar a sua posição nas instituições de fixação dos salários. A 

participação dos trabalhadores nos assuntos das empresas tem um impacto positivo na produtividade, na 

conservação do emprego, na qualidade dos postos de trabalho e na fixação de salários dignos. 

Alteração de compromisso entre S&D//7616 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1590 
=== BUDG/3567 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3567 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 02 01 — Progress — Apoiar o desenvolvimento, a aplicação, o acompanhamento e a 

avaliação da política da União em matéria social e de emprego e a legislação sobre condições de trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 77 589 483 55 000 000 77 373 225 60 000 000 74 373 225 60 000 000 4 500 000 750 000 78 873 225 60 750 000 

Reserva           

Total 77 589 483 55 000 000 77 373 225 60 000 000 74 373 225 60 000 000 4 500 000 750 000 78 873 225 60 750 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração visa anular os cortes propostos pela Comissão à sua rubrica orçamental com vista a criar a 

Autoridade Europeia do Trabalho e reflete a posição de longa data do Parlamento, segundo a qual novas 

prioridades devem ser financiadas com novos recursos. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4313 

 

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

Projeto de alteração 1591 
=== BUDG/3568 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3568 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 02 02 — EURES — Promover a mobilidade geográfica dos trabalhadores e dinamizar as 

oportunidades de emprego  

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 02 23 734 000 20 700 000 28 626 491 15 000 000 24 126 491 15 000 000 8 850 000 2 175 000 32 976 491 17 175 000 

Reserva           

Total 23 734 000 20 700 000 28 626 491 15 000 000 24 126 491 15 000 000 8 850 000 2 175 000 32 976 491 17 175 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração visa anular os cortes propostos pela Comissão à sua rubrica orçamental com vista a criar a 

Autoridade Europeia do Trabalho e reflete a posição de longa data do Parlamento, segundo a qual novas 

prioridades devem ser financiadas com novos recursos. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4312 

 

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

Projeto de alteração 1592 
=== BUDG/3569 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 
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BUDG/3569 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 02 03 — Microfinanciamento e Empreendedorismo Social — Melhorar o acesso ao 

financiamento e a sua disponibilidade para as pessoas individuais e coletivas, em especial as mais afastadas 

do mercado de trabalho, e para as empresas sociais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 989 000 36 380 000 20 811 339 40 000 000 20 811 339 40 000 000 3 000 000 1 500 000 23 811 339 41 500 000 

Reserva           

Total 26 989 000 36 380 000 20 811 339 40 000 000 20 811 339 40 000 000 3 000 000 1 500 000 23 811 339 41 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O papel do microfinanciamento e das empresas sociais é importante para a criação de emprego e a promoção 

da convergência social ascendente. Por conseguinte, é necessário garantir que este instrumento financeiro 

disponha de recursos suficientes. 

Alteração de compromisso entre EMPL/5521 

 

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

Projeto de alteração 207 
=== EMPL/5524 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 13 — Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 13 17 100 237 17 100 237 16 110 395 16 110 395 16 110 395 16 110 395 349 000 349 000 16 459 395 16 459 395 

Reserva           

Total 17 100 237 17 100 237 16 110 395 16 110 395 16 110 395 16 110 395 349 000 349 000 16 459 395 16 459 395 

JUSTIFICAÇÃO: 

Uma vez que as necessidades em matéria de ensino e formação profissionais têm vindo a aumentar nos 

últimos anos, devido ao seu potencial para promover a empregabilidade, a excelência económica e a inclusão 

social, o CEDEFOP necessita de um orçamento ambicioso através do restabelecimento do projeto de 

orçamento do CEDEFOP para 2019, em conformidade com o Quadro Financeiro Plurianual. 

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

Projeto de alteração 208 
=== EMPL/5525 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 14 — Fundação Europeia para a Formação (ETF) 

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 

04 03 14 20 056 297 20 056 297 20 488 990 20 488 990 20 457 990 20 457 990 31 000 31 000 20 488 990 20 488 990 

Reserva           

Total 20 056 297 20 056 297 20 488 990 20 488 990 20 457 990 20 457 990 31 000 31 000 20 488 990 20 488 990 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1593 
=== BUDG/3614 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3614 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 25 — Ação preparatória — Garantia para a Infância / Instituição de uma garantia europeia 

para a infância e respetivo apoio financeiro 

Modificar os valores e as observações como segue: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 25 900 000 450 000 p.m. 1 450 000 p.m. 1 450 000 15 000 000 7 500 000 15 000 000 8 950 000 

Reserva           

Total 900 000 450 000 p.m. 1 450 000 p.m. 1 450 000 15 000 000 7 500 000 15 000 000 8 950 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Para que a Garantia para a Infância se converta num .......... Garantia para a Infância através dos seguintes 

passos: 

Suprimir o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados com as autorizações por liquidar de exercícios 

anteriores, no âmbito da ação preparatória. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

As desigualdades são consideradas uma das causas da desestabilização macroeconómica e da diminuição do 

crescimento. Por essa razão, as ações levadas a cabo a nível nacional e europeu para corrigir as 

desigualdades que afetam as crianças podem ser vistas como uma política de estabilização macroeconómica 

e crescimento dea longo prazo. A oferta de oportunidades pode desencadear um melhor desempenho 

económico e melhorar as condições de vida. 

A luta contra a pobreza e a exclusão social é um dos objetivos da Estratégia Europa 2020, tendo em vista 

reduzir em, pelo menos, 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação de pobreza e exclusão 

social. No entanto, entre 2008 e 2014, o número de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social na 

UE-27 aumentou de 116 milhões para 121 milhões, o que significa que praticamente uma em cada quatro 

pessoas na UE-27 está em risco de pobreza ou de exclusão social. Entre estas, encontram-se crianças, cuja 

pobreza é alarmante. Em 2014, mais de 26 milhões de crianças estavam em risco de pobreza na União e mais 

de 9 milhões encontravam-se em situação de privação material grave. Se não forem tomadas medidas para 

corrigir esta situação, estas crianças correm mais riscos de insucesso escolar (objetivo da Estratégia Europa 

2020 em matéria de educação) e experimentam as maiores dificuldades de integração no mercado de 

trabalho (objetivo da Estratégia Europa 2020 em matéria de emprego). A Garantia para a Infância é uma 

estratégia integrada de luta contra a pobreza infantil, que visa a execução plena da recomendação da 

Comissão «Investir nas crianças», para que todas as crianças em risco de pobreza na Europa (incluindo os 

refugiados) tenham acesso a cuidados de saúde, ao ensino e a serviços de acolhimento de crianças 
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gratuitos, a uma habitação condigna e a uma alimentação adequada. A cobertura destes cinco domínios de 

ação através de planos de ação nacionais e europeus asseguraria uma melhoria considerável e a longo prazo 

das condições de vida e das oportunidades de milhões de crianças na Europa. A Garantia para a Infância é 

uma política horizontal decisiva e deverá ser considerada um investimento na estabilidade e na prosperidade 

da União, necessárias para preservar o potencial de crescimento da União. 

Após o parágrafo: 

Para que a Garantia para a Infância se converta num .......... Garantia para a Infância através dos seguintes 

passos: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

1) seleção de critérios de comparação mensuráveis para atribuição dos fundos em conformidade com a 

recomendação da Comissão «Investir nas crianças»; 

2) avaliação das intervenções existentes a nível nacional e da União para fazer face aos aspetos 

multidimensionaispluridimensionais da pobreza infantil e identificar as melhores práticas; 

3) definição da tipologia dos programas a financiar; 

Após o parágrafo: 

4) definição das modalidades de financiamento; e 

Alterar o texto do seguinte modo: 

5) estabelecimento de mecanismos de governação, incluindo mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

Estes passos serão concretizados através de atividades de investigação independentes, consultas de parceiros, 

como organismos governamentais, ONG, o mundo académico, o setor privado e a Rede Europeia de 

Provedores da Criança, e seminários técnicos. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os dois primeiros anos desta ação preparatória foram dedicados à cartografia da pobreza infantil na 

Europa, aos seus mecanismos e causas, bem como à viabilidade e às condições da execução da Garantia 

para a Infância, nomeadamente através da análise de quatro grupos específicos de crianças vulneráveis 

que se sabe estarem particularmente em risco (crianças em famílias precárias, crianças residentes em 

instituições, filhos de migrantes e refugiados recentes e crianças com deficiência, bem como outras 

crianças com necessidades especiais). 

O terceiro ano da ação preparatória será dedicado ao desenvolvimento de projetos experimentais, pondo 

em prática os resultados das análises anteriores para testar se uma Garantia para a Infância pode 

proporcionar uma nova abordagem para reduzir a pobreza infantil de forma sustentável e para 

determinar se uma Garantia para a Infância pode ajudar com maior eficácia as crianças vulneráveis e 

melhorar a sua educação, saúde, habitação, alimentação e integração dos pais no mercado de trabalho, 

quando necessário. 

Estes projetos serão realizados no terreno e verificarão especificamente, em circunstâncias concretas e 

controladas, a viabilidade e a eficácia de uma iniciativa à escala da UE para apoiar a integração social, 

económica e educativa e executar «projetos-farol» como exemplo para toda a UE. Um exemplo poderia 

ser um projeto para testar na prática a forma como seria possível integrar melhor as crianças de zonas 

desfavorecidas, proporcionando-lhes educação pré-escolar ou habitação condigna. 

Serão identificados dois a quatro grupos de requerentes elegíveis, bem como os domínios de ação que 

serão abrangidos pela Garantia para a Infância (educação, acolhimento de crianças, cuidados de saúde, 

habitação e alimentação) na comunidade específica (principalmente municípios). A Garantia abrangerá 

esses grupos durante um período de 6 a 12 meses. 

Os resultados serão avaliados por um grupo de peritos que representem as instituições, autoridades locais, 

agências e outras partes interessadas, incluindo organizações da sociedade civil. Esses peritos também 
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examinarão a viabilidade de uma estratégia global ou integrada, cujo objetivo final será o de 

proporcionar a todas as crianças a Garantia para a Infância. 

Os resultados servirão de base para a elaboração de uma proposta que institua a garantia europeia para a 

infância e respetivo apoio financeiro. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As ações levadas a cabo a nível nacional e europeu para corrigir as desigualdades representam uma política 

de estabilização macroeconómica e crescimento de longo prazo. A Garantia para a Infância é uma estratégia 

integrada de luta contra a pobreza infantil, que coloca as crianças no centro das políticas de redução da 

pobreza. As políticas de apoio ao rendimento devem ser combinadas com outras que promovam e aumentem 

o acesso a serviços de qualidade, como a educação, o acolhimento de crianças, a saúde, a habitação e a 

alimentação. Tal irá contribuir para concretizar os objetivos da UE-2020 e os objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

Alteração de compromisso entre EMPL/5526 

 

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

Projeto de alteração 1594 
=== BUDG/3615 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3615 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 28 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 28       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 

Reserva           

Total       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 

Designação: 

Projeto-piloto — Implementação da metodologia de investigação Quadro de Desigualdades 

Multidimensionais à União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As diferenças entre grupos sociais com base na idade, origem ou rendimento têm vindo a aumentar em 

muitos países europeus ao longo das últimas décadas. Além disso, a crise económica acelerou algumas 

tendências macroeconómicas e a recuperação tem sido desigual. O crescimento económico lento desde a 

crise tem contribuído para a estagnação, ou mesmo para a deterioração, dos níveis de vida em muitos 

agregados familiares europeus. Embora as desigualdades sejam predominantemente medidas em termos 

de variáveis económicas, tais como receitas, rendimento ou riqueza, existe um reconhecimento crescente 

de que as desigualdades são multidimensionais, sentidas em vários domínios da vida, como a saúde, a 

segurança física e a participação. A Oxfam Intermón e a London School of Economics, que combinam 

competências académicas com conhecimentos de profissionais, desenvolveram uma abordagem 

sistemática para conceptualizar e medir as desigualdades multidimensionais. O trabalho será 

desenvolvido com o apoio consultivo da Eurofound e de outros eventuais parceiros. O Quadro de 

Desigualdades Multidimensionais (QDM)desenvolvido através desta colaboração baseia-se teoricamente 

na abordagem de capacidade de Amartya Sen e facilita uma avaliação sistemática das desigualdades. 

O QDM foi desenvolvido para permitir a medição das desigualdades entre grupos (idade, sexo, etnia, 
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estatuto de deficiência, etc.), por vezes designadas como «desigualdades horizontais» (por exemplo, 

desigualdades na experiência de violência física ou solidão), e das medidas globais de desigualdade, por 

vezes designadas como «desigualdades verticais» (por exemplo, desigualdades em termos académicos ou 

de riqueza), que também podem ser expressas em termos de gradientes sociais. Através da identificação 

dos fatores determinantes, o QDM também reconhece as interligações entre as diferentes dimensões; as 

desigualdades num domínio podem ser encaradas como fatores de desigualdade noutro. 

O QDM oferece aos líderes europeus uma via sólida não só para compreender as desigualdades e as suas 

interligações em sete domínios da vida, mas também para identificar os fatores determinantes e eventuais 

soluções para combater as desigualdades a nível europeu e em cada Estado-Membro. Os sete domínios de 

vida em torno dos quais o quadro de desigualdades multidimensionais está estruturado são: 

1. Vida e saúde: desigualdades na capacidade de estar vivo e de ter uma vida saudável;  

2. Segurança pessoal e jurídica: desigualdades na capacidade de viver em segurança física e jurídica;  

3. Ensino e formação: desigualdades na capacidade de adquirir conhecimentos, compreender e 

raciocinar e possuir competências para participar na sociedade;  

4. Segurança financeira e trabalho digno: desigualdades na capacidade para conseguir independência e 

segurança financeiras, ter um trabalho digno e justo e obter o reconhecimento do trabalho não 

remunerado e dos cuidados prestados; 

5. Condições de vida confortáveis, independentes e seguras: desigualdades na capacidade de usufruir de 

condições de vida confortáveis, independentes e seguras; 

6. Participação, influência e voz: desigualdades na capacidade de participação nos processos de tomada 

de decisão, de ter uma voz e de ser influente; 

7. Vida pessoal, familiar e social: desigualdades na capacidade de gozar uma vida pessoal, familiar e 

social, de se exprimir e de ter autoestima. 

A flexibilidade do QDM significa que pode ser aplicado a muitas situações: para avaliar os níveis atuais 

de desigualdade, para fazer comparações entre países e para analisar as tendências ao longo do tempo. 

O projeto-piloto utilizará esta abordagem multidimensional para aprofundar os conhecimentos sobre as 

desigualdades e identificar os fatores determinantes e eventuais soluções para os decisores políticos 

adotarem medidas destinadas a reduzir as desigualdades na União Europeia a três níveis: (1) na União 

Europeia, tratada como uma única população; (2) em cada Estado-Membro e (3) entre Estados-Membros 

para um conjunto selecionado de indicadores comparáveis de desigualdade. No futuro, será possível 

analisar as tendências ao longo do tempo e avaliar o impacto de choques de grande dimensão, como a 

crise financeira. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A crise financeira, o crescimento económico lento e a recuperação desigual têm tido um impacto sobre a 

vida dos europeus sob várias formas. O efeito tem sido desigual e tem-se observado o impacto negativo 

sobre a coesão social, sobre o modo como os grupos menos favorecidos se estão a afastar da política 

convencional e como a natureza do emprego está a mudar. A utilização do quadro de desigualdades 

multidimensionais permitirá aos decisores políticos a nível da União identificar os fatores determinantes e as 

eventuais soluções para reduzir as desigualdades e a pobreza. 
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Alteração de compromisso entre EMPL/5528 

 

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

Projeto de alteração 1595 
=== BUDG/3501 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3501 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 06 01 — Promoção da coesão social e atenuação das formas mais graves de pobreza na União 

Alterar as observações do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 01 555 274 653 400 000 000 566 380 144 400 000 000 566 380 144 400 000 000   566 380 144 400 000 000 

Reserva           

Total 555 274 653 400 000 000 566 380 144 400 000 000 566 380 144 400 000 000   566 380 144 400 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

A fim de assegurar a continuidade entre os dois programas, .......... entre 1 de dezembro de 2013 e 31 de 

dezembro de 2023. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

O FEAD promoverá a coesão social na União, reforçará a inclusão social e, desta forma, contribuirá, em 

última análise, para o objetivo de erradicação da pobreza na União, ajudando a alcançar a meta fixada — 

reduzir, pelo menos, em 20 milhões o número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social — na 

estratégia Europa 2020; simultaneamente complementará os Fundos Estruturais. Visto que a percentagem de 

mulheres em risco de pobreza ou de exclusão social é superior à dos homens, o FEAD seguirá uma 

abordagem que tenha em conta as questões de género, adaptando as medidas aos grupos efetivamente em 

risco de pobreza e exclusão social, incluindo mulheres e idosos. Atendendo a que a comunidade cigana é 

um dos grupos mais vulneráveis da sociedade, deve ser-lhe conferida especial atenção. O FEADFundo 

contribuirá para a realização do objetivo específico de atenuação e erradicação das formas mais graves de 

pobreza, dando assistência não financeira às pessoas mais carenciadas (alimentos e/ou assistência material 

básica) e promovendo a realização de atividades de inclusão social que visem integrar socialmente essas 

pessoas. Uma vez que, hoje em dia, a inclusão social é impensável sem inclusão digital, devem a 

assistência deve igualmente cobrir atividades específicas neste domínio. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A digitalização tem, hoje em dia, um papel crucial na inclusão social. As pessoas mais carenciadas são as 

mais suscetíveis de ter maiores dificuldades na adaptação à evolução do emprego e das tarefas devido às 

inovações tecnológicas. Além disso, prevê-se que a evolução tecnológica gere empregos novos e mais 

produtivos na Europa. O acesso a estes empregos dependerá em grande medida das competências e de 

condições de âmbito mais vasto que permitam e facilitem que homens e mulheres acedam e mantenham um 

emprego. Para as pessoas mais carenciadas, é necessária, pelo menos, uma educação digital básica, para 

terem uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4465 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 61 
=== ITRE/5032 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 01 05 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários que executam programas 

de investigação e inovação — Horizonte 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 05 01 1 589 136 1 589 136 1 644 756 1 644 756 1 594 756 1 594 756 50 000 50 000 1 644 756 1 644 756 

Reserva           

Total 1 589 136 1 589 136 1 644 756 1 644 756 1 594 756 1 594 756 50 000 50 000 1 644 756 1 644 756 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 62 
=== ITRE/5033 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 01 05 02 — Pessoal externo que executa programas de investigação e inovação — Horizonte 

2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 05 02 442 216 442 216 453 271 453 271 438 271 438 271 15 000 15 000 453 271 453 271 

Reserva           

Total 442 216 442 216 453 271 453 271 438 271 438 271 15 000 15 000 453 271 453 271 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 688 
=== ALDE/7830 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 01 05 03 — Outras despesas de gestão para os programas de investigação e inovação — 

Horizonte 2020 

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 

05 01 05 03 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000   400 000 400 000 

Reserva           

Total 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000   400 000 400 000 

Observações: 
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Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir as outras despesas .......... administrativas com o pessoal colocado nas 

delegações da União. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Destina-seEsta dotação destina-se também a cobrir as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação 

e publicações diretamente ligadas à realização dos objetivos do programa ou das ações abrangidas pelo 

presente número, como a nova captura ecológica de dióxido de carbono no solo,número e qualquer outra 

despesaoutras despesas de assistência técnica e administrativa que não impliqueimpliquem o exercício de 

poderes públicos delegados pela Comissão ao abrigo de contratos de prestação pontual de serviços. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As observações complementares chamam a atenção para o facto de a utilização dos solos e das terras 

agrícolas poder estar ligada às alterações climáticas mas, por outro lado, poder também ajudar a combater 

este problema. Estudos recentes mostram que o potencial de captura do carbono no solo pode ser 

significativo. A melhoria das técnicas de captura do carbono no solo e o desenvolvimento de práticas que 

aumentem a armazenagem de carbono no solo podem constituir um passo importante rumo a uma agricultura 

inteligente em matéria de clima e para lutar contra as alterações climáticas. 

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

Projeto de alteração 307 
=== AGRI/5862 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 01 06 01 — Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde e a Alimentação — 

Contribuição do Programa de Promoção dos Produtos Agrícolas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 01 06 01 3 080 000 3 080 000 3 560 000 3 560 000 3 160 000 3 160 000 400 000 400 000 3 560 000 3 560 000 

Reserva           

Total 3 080 000 3 080 000 3 560 000 3 560 000 3 160 000 3 160 000 400 000 400 000 3 560 000 3 560 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1596 
=== BUDG/3507 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3507 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 06 99 — Outras medidas relativas ao azeite 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 06 99 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

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 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A União Europeia é o maior produtor, consumidor e exportador de azeite. O azeite é importante para 

economia de muitas regiões, a sua procura regista um aumento constante na UE e nos países terceiros, mas o 

setor vê-se confrontado com diversos problemas, como as pragas (por exemplo a Xillella fastidiosa em 

Itália) e a volatilidade dos preços. Os produtores precisam de apoio para manterem e reforçarem a sua 

posição nos mercados mundiais. 

Alteração de compromisso entre AGRI/5878 

 

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

Projeto de alteração 306 
=== AGRI/5861 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 08 03 — Fundo operacional das organizações de produtores 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 08 03 472 000 000 472 000 000 749 000 000 749 000 000 599 000 000 599 000 000 150 000 000 150 000 000 749 000 000 749 000 000 

Reserva           

Total 472 000 000 472 000 000 749 000 000 749 000 000 599 000 000 599 000 000 150 000 000 150 000 000 749 000 000 749 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1597 
=== BUDG/3508 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3508 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 08 99 — Outras medidas relativas às frutas e produtos hortícolas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 08 99 39 800 000 39 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 15 000 000 15 000 000 16 000 000 16 000 000 

Reserva           

Total 39 800 000 39 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 15 000 000 15 000 000 16 000 000 16 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Cumpre dar continuidade ao mecanismo de apoio utilizado em 2018 e 2019 na sequência do embargo russo, 

pelo menos no que diz respeito ao mercado das frutas, sem reduzir o volume de produtos abrangidos. Os 

produtores europeus têm sido particularmente afetados pelo embargo russo às importações, nomeadamente 

os de maçãs, pêssegos e nectarinas. 
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Se a colheita de maçãs na Polónia na próxima campanha seguir a tendência observada em anos normais 

(cerca de 3,5-3,8 milhões de toneladas), a situação poderá tornar-se incontrolável. 

Alteração de compromisso entre AGRI/5853 

 

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

Projeto de alteração 1598 
=== BUDG/3509 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3509 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 02 15 99 — Outras medidas relativas à carne de suíno, às aves, aos ovos, à apicultura e a outros 

produtos animais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 15 99 60 000 000 60 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Reserva           

Total 60 000 000 60 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos últimos anos, registaram-se vários surtos de peste suína africana na União Europeia. Em meados de 

2018, foram confirmados surtos em vários Estados-Membros. Esses surtos afetam tanto pequenas 

explorações como explorações de maiores dimensões. A União deve dispensar ajuda aos Estados-Membros 

afetados pela peste suína africana, a fim de reduzir o impacto negativo nos agricultores e trabalhadores das 

regiões mais afetadas por esta doença. 

Alteração de compromisso entre EPP//8081 

 

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

Projeto de alteração 1599 
=== BUDG/3510 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3510 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 05 02 18 — Regime de distribuição nas escolas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 02 18 188 000 000 188 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 10 000 000 10 000 000 227 000 000 227 000 000 

Reserva           

Total 188 000 000 188 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 217 000 000 10 000 000 10 000 000 227 000 000 227 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Repor as dotações ao nível do orçamento de 2018. 

Este regime é um elemento-chave para a orientação dos jovens em termos de melhoria dos hábitos 
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alimentares e de sensibilização para a importância dos produtos frescos no regime alimentar. Este aumento 

ajudará o programa a oferecer mais e de forma mais eficaz às crianças nas escolas de toda a UE. 

Alteração de compromisso entre AGRI/5904 

 

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

Projeto de alteração 305 
=== AGRI/5860 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 03 01 10 — Regime de pagamento de base (RPB) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 03 01 10 
16 326 100 

000 

16 326 100 

000 

16 706 900 

000 

16 706 900 

000 

16 516 900 

000 

16 516 900 

000 
190 000 000 190 000 000 

16 706 900 

000 

16 706 900 

000 

Reserva           

Total 
16 326 100 

000 
16 326 100 

000 
16 706 900 

000 
16 706 900 

000 
16 516 900 

000 
16 516 900 

000 
190 000 000 190 000 000 

16 706 900 
000 

16 706 900 
000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 323 
=== AGRI/5903 === 

apresentada por Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 03 02 50 — POSEI — Programas de apoio da União Europeia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 03 02 50 420 000 000 420 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 3 000 000 3 000 000 422 000 000 422 000 000 

Reserva           

Total 420 000 000 420 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 3 000 000 3 000 000 422 000 000 422 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Utilizar a dotação máxima para o Programa POSEI. 

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

Projeto de alteração 1600 
=== BUDG/3511 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3511 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 04 60 01 — Promoção de um desenvolvimento rural sustentável, mais equilibrado do ponto de 

vista territorial e ambiental, menos prejudicial para o clima, mais resistente às alterações climáticas e mais 
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inovador 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 04 60 01 
14 346 899 

509 

11 822 000 

000 

14 656 460 

137 

13 100 000 

000 

14 656 460 

137 

13 100 000 

000 
20 000 000 10 000 000 

14 676 460 

137 

13 110 000 

000 

Reserva           

Total 
14 346 899 

509 
11 822 000 

000 
14 656 460 

137 
13 100 000 

000 
14 656 460 

137 
13 100 000 

000 
20 000 000 10 000 000 

14 676 460 
137 

13 110 000 
000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Deverão ser atribuídos mais fundos para promover a inovação na agricultura e silvicultura, a fim de garantir 

a rentabilidade e a sustentabilidade destes setores no futuro. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4247 

 

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

Projeto de alteração 1601 
=== BUDG/3519 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3519 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 05 04 02 — Apoio ao desenvolvimento económico, social e territorial e ao correspondente 

alinhamento progressivo pelo acervo da União 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 05 04 02 131 000 000 107 200 000 56 800 000 50 000 000 56 800 000 50 000 000 -16 800 000 -8 400 000 40 000 000 41 600 000 

Reserva           

Total 131 000 000 107 200 000 56 800 000 50 000 000 56 800 000 50 000 000 -16 800 000 -8 400 000 40 000 000 41 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Em conformidade com a decisão da autoridade orçamental relativa ao orçamento de 2018, deve ser reduzida 

a ajuda financeira à Turquia, tendo em conta os contínuos retrocessos do país nos domínios da democracia, 

do Estado de direito e dos direitos fundamentais. Isso deverá aplicar-se sobretudo aos programas idênticos 

aos fundos estruturais. 

Alteração de compromisso entre AFET/5201 

 

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

Projeto de alteração 1602 
=== BUDG/3644 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3644 = Alteração de compromisso 

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

Número 05 08 77 16 — Ação preparatória — Zonas rurais inteligentes no século XXI 

Modificar os valores e as observações como segue: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 16 3 300 000 1 650 000 p.m. 990 000 p.m. 990 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 990 000 

Reserva           

Total 3 300 000 1 650 000 p.m. 990 000 p.m. 990 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 990 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos relacionados .......... exercícios anteriores, no âmbito da ação 

preparatória. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta ação preparatória preparará a execução da PAC pós-2020 e completarávisa completar o anterior 

projeto-piloto «Aldeias Ecossociais Inteligentes» (2016) e a ação preparatória «Zonas rurais inteligentes 

no século XXI» (2018). Contribuirá para moldar e melhorar o desenvolvimento e a execução dosrelativo 

às aldeias inteligentes (Aldeia Ecossocial, 2016) e dar seguimento às considerações decorrentes desse 

projeto-piloto, bem como a outros ensinamentos e conhecimentos adquiridos a partir de medidas e iniciativas 

previstas no âmbito de ação da União a favor das aldeias inteligentes. A presente ação preparatória 

proporcionará os instrumentos e o orçamento necessários para a elaboração de planos estratégicos da PAC 

que incluem o conceito de «aldeias inteligentes» entre os indicadores de resultados. Ao complementar o 

projeto-piloto «Aldeias Ecossociais Inteligentes» e a ação preparatória «Zonas rurais inteligentes no 

século XXI», esta ação preparatória proporcionará conhecimentos, competências especializadas e um 

quadro metodológico para o desenvolvimento de regimes de apoio às aldeias inteligentes numa maior 

variedade de contextos socioeconómicos. Aproveitará os ensinamentos retirados e os conhecimentos 

adequiridos com as iniciativas previstas na ação da UE para as aldeias inteligentes 

(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-

dev-small-villages_en.pdf). Uma vez que a nova PAC deverá aumentar a subsidiariedade, esse trabalho 

constituirá um pré-requisito fundamental para assegurar uma aplicação adequada deste aspeto do 

desenvolvimento rural. A ação preparatória tem por objetivo aplicar práticas satisfatórias em vários 

Estados-Membros da UE, incluindo no domínio das TIC e dos procedimentos em linha, como a criação 

de plataformas digitais e outros bons exemplos. Além disso, criará uma rede de aldeias-modelo (e de 

pessoas que se ocupam das aldeias inteligentes), a fim de criar um quadro metodológico coerente para o 

apoio da UE às aldeias inteligentes. Este conceito está estreitamente ligado ao mercado único digital, às 

plataformas digitais, às ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, à economia e à bioeconomia de 

partilha ou colaborativa (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias renováveis, cadeia 

de abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), à melhoria da qualidade de vida, à educação e ao 

emprego, tendo em conta a importância das mulheres e dos jovens. Pode também ajudar a definir a 

execução de outros FEEI, em particular no âmbito do objetivo político ligado às iniciativas locais.e para o 

apoio à criação de aldeias inteligentes em condições de vida reais.  

Suprimir o texto seguinte: 

Esta ação preparatória visa aplicar práticas bem sucedidas e métodos em linha ou em matéria de tecnologias 

da informação e comunicação (TIC), como a criação de plataformas digitais num número máximo de 10 

aldeias e outros bons exemplos em toda a UE. Esta ideia está fortemente ligada ao mercado único digital, às 

plataformas digitais, às ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, à economia e à bioeconomia de partilha 

ou colaborativa (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias renováveis, cadeias de 

abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), à melhoria da qualidade de vida, à educação e ao 

emprego, tendo em contas a importância das mulheres e dos jovens. 
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Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta ação reforçará a capacidade de trocar e partilhar máquinas agrícolas, incluindo instrumentos agrícolas 

de precisão, a fim de maximizar o rendimento de recursos limitados. Estes objetivos estão em plena 

consonância com a Declaração de Cork 2.0, bem como com a Declaração de Bled, que reconhecemque 

reconhece a importância de permitir o acesso a tecnologias e soluções adequadas paradas explorações 

agrícolas a tecnologias adequadas, tendo em vista a obtenção de vantagens económicas, sociais e ambientais. 

A ação centrar-se-á no desenvolvimento de um método para promover odo crescimento e odo emprego nas 

zonas rurais através dedas seguintes ações concretas com base em aldeias selecionadas com características 

comuns - infraestruturas, diversos recursos, serviços e acesso aos mercados - e desenvolverá métodos 

para oferecer soluções nos seguintes domínios:específicas: 

– mercado único digital,seleção de aldeias da União com características comuns: infraestruturas, diversos 

recursos, serviços, acesso aos mercados, e 

– ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, 

– bioeconomia e economia circular (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias de 

origem local renováveis, cadeia de abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), 

– economia de partilha e colaborativa (por exemplo, novas soluções de mobilidade no meio rural, como 

a partilha de viaturas e de transportes, novos paradigmas no setor do turismo, partilha e intercâmbio 

de máquinas agrícolas e serviços), 

– tecnologias (por exemplo, Internet das Coisas, recolha de megadados, drones, veículos elétricos, 

ligações móveis de banda larga da próxima geração), 

– aspectos sociais, 

– novos empregos a tempo inteiro e a tempo parcial, que aumentarão nos tipos de economia 

mencionados. 

oferta de soluções nos seguintes domínios: 

– mercado único digital, 

– ligações entre zonas urbanas e zonas rurais, 

– bioeconomia e economia circular (inovação, agricultura de precisão, gestão ambiental, energias de 

origem local renováveis, cadeias de abastecimento, serviços, géneros alimentícios locais), 

– economia de partilha e colaborativa (novas soluções de mobilidade no meio rural, como a partilha de 

viaturas e de transportes; novos paradigmas no setor do turismo; partilha e intercâmbio de máquinas 

agrícolas e serviços, etc.), 

– tecnologias [Internet das Coisas (IdC), recolha de megadados, drones, veículos elétricos, ligações 

móveis de banda larga da próxima geração, etc.], 

– aspetos sociais (cuidados domiciliários e transporte de pessoas como alternativa à hospitalização), 

– aumento dos novos empregos a tempo inteiro e a tempo parcial nas economias supracitadas. 

Esta ação preparatória será bemA evolução da ação será documentada em filme e através de plataformas 

em linha, com vista à divulgação dos resultados.outros meios de comunicação para mostrar a sua evolução. 

Permitirá identificar os obstáculos regulamentares e legislativos, a nível local, nacional e da União, à criação 

de novos modelos de negócio e ao acesso às diferentes fontes de financiamento da União. Um dos 

resultados importantes será a divulgação de exemplos emblemáticos que assegurarão uma programação 

melhor e mais eficaz dos fundos da UE nas zonas rurais.resultado importante do projeto será a proposta de 

alterações à regulamentação que facilitem a adoção destes novos modelos de negócio e, simultaneamente, 

protejam os direitos de todas as partes interessadas. 

JUSTIFICAÇÃO: 
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A ação melhorará a qualidade de vida e o emprego dos agricultores e de outras pessoas que vivem nas zonas 

rurais, incluindo os jovens. Abrirá caminho a uma melhor execução dos fundos e das políticas da União, em 

particular através dos planos estratégicos da PAC. Proporcionará uma metodologia exaustiva a nível da UE 

que terá em conta o facto de não existir uma solução única para o crescimento na Europa rural. Criará uma 

rede de aldeias e de pessoas que se ocupam das aldeias inteligentes, reforçando o valor acrescentado da UE. 

Alteração de compromisso entre AGRI/5852 

 

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

Projeto de alteração 1603 
=== BUDG/3645 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3645 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 05 08 77 17 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 17       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

Reserva           

Total       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Desenvolvimento de uma «caixa de ferramentas» destinada aos agricultores sobre 

práticas relacionadas com a gestão integrada de pragas em toda a UE 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

Embora a legislação da UE tenha sido desenvolvida ao longo dos anos para assegurar uma utilização 

sustentável dos pesticidas, subsistem ainda muitas lacunas na sua aplicação a nível dos Estados-Membros 

e os agricultores afirmam que a substituição dos pesticidas é difícil e onerosa ou que não existem 

alternativas. 

Com base nas conclusões da recente avaliação da Comissão (COM (2017) 587 final), o estudo avaliará as 

medidas de gestão integrada das pragas adotadas em cada Estado-Membro, incluindo nas terras agrícolas 

geridas segundo os preceitos da gestão integrada, e, eventualmente, classificará essas medidas por tipo de 

cultura. Procederá à recolha de dados relativos à redução da utilização de pesticidas e reunirá 

informações sobre as práticas aplicadas. O projeto desenvolverá um conjunto de ferramentas que 

permitirá aos agricultores e aos seus consultores realizar o objetivo político que visa uma redução 

significativa da dependência dos pesticidas. Este conjunto de ferramentas deve indicar, para um vasto 

leque de culturas, os protocolos a seguir para o controlo integrado de pragas, incluindo as alternativas 

aos pesticidas químicos. O estudo identificará e proporá abordagens eficazes, começando pela alteração 

das práticas agrícolas e pelo recurso à rotação de culturas sempre que possível, e subsequentemente 

proporá a introdução, se for caso disso, de variedades de culturas resilientes e resistentes e a utilização de 

insetos úteis, de pesticidas alternativos, etc. As alternativas devem ser adaptadas às condições locais. 

O projeto terá em conta, nomeadamente, as experiências adquiridas no trabalho realizado pela 

Organização Internacional de Controlo Biológico (IOCA), pela Internacional Biocontrol Manufacturers’ 

Association (associação internacional de empresas de controlo biológico) (IBMA) e pelas organizações 
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que elaboram diferentes abordagens agronómicas e medidas de proteção integrada com os agricultores. 

O estudo incluirá uma análise da forma como as ferramentas da política agrícola comum (PAC) estão a 

promover, junto dos agricultores, a gestão integrada de pragas. Proporá igualmente a forma de alargar a 

aplicação das práticas a toda a Europa, com a ajuda dos instrumentos da PAC pós-2020 (por exemplo, os 

serviços de aconselhamento agrícola podem informar os agricultores sobre a forma de aplicar a gestão 

integrada de pragas) e da sua arquitetura ecológica, a fim de incentivar os agricultores a aplicarem os 

princípios da gestão integrada. 

O estudo investigará igualmente os obstáculos (reais ou presumidos) identificados pelos agricultores e por 

peritos que possam limitar a difusão e a utilização da gestão integrada de pragas no terreno. 

Após o parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

Tanto o Conselho «Agricultura» da UE (em 6 de novembro de 2017) como o Parlamento Europeu (em 13 

de novembro de 2017) debateram as conclusões do relatório da Comissão e ambos confirmaram o seu 

empenho em assegurar uma aplicação mais profunda e significativa no futuro. 

Este projeto ajudará os agricultores e os Estados-Membros a começarem a aplicar de forma coerente 

medidas de gestão integrada de pragas e a reduzir a dependência dos agricultores em relação aos 

pesticidas. 

O projeto-piloto gerará resultados que poderão ser incorporados no projeto de investigação relativo ao 

reforço da gestão integrada de pragas, poderá contribuir para a recolha de informações sobre a aplicação 

atual da proteção integrada no terreno e será útil para os Estados-Membros conceberem os seus planos 

no quadro da PAC. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Será desenvolvido um conjunto de medidas bem sucedidas de gestão integrada de pragas, destinado a ajudar 

os agricultores e os conselheiros do sistema de aconselhamento agrícola em toda a UE a fazer face ao 

problema da resistência das pragas e a aumentar a autonomia dos fatores de produção, para que possam 

escolher melhor as medidas adaptadas às suas próprias situações agronómicas e económicas. Tal permitirá 

contribuir para a utilização sustentável dos pesticidas, conforme previsto na Diretiva 2009/128/CE. O projeto 

identificará também os obstáculos à sua aceitação e execução no terreno e sugerirá eventuais soluções. 

Alteração de compromisso entre AGRI/5851 

 

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

Projeto de alteração 1604 
=== BUDG/3646 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3646 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Acrescentar: 05 08 77 18 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 08 77 18       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

Reserva           

Total       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Instituição de um programa operacional para o setor bovino: estruturação dos setores 

agroalimentares para assegurar a transmissão de empresas agrícolas familiares e a sustentabilidade da 

agricultura local 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

– Objetivo geral 

Este projeto-piloto criará um programa operacional que proporcione valor acrescentado e se adapte aos 

setores da pecuária, nomeadamente o setor do leite e da carne de bovino, a fim de resolver os problemas 

da agricultura local e familiar. 

Seguindo os programas operacionais existentes no setor das frutas e dos produtos hortícolas, o projeto 

visa melhorar a estrutura, a competitividade e a resiliência destes setores, assegurando ao mesmo tempo 

um rendimento justo e estável aos agricultores, apesar dos condicionalismos impostos no que se refere ao 

escoamento da produção, à evolução dos custos de produção e à volatilidade dos preços. 

Este projeto-piloto é necessário para combater a redução alarmante do número de transmissões de 

explorações agrícolas, que põe em risco a agricultura local e familiar. Estas pequenas explorações são 

pouco lucrativas, pelo que os bancos se mostram relutantes em acompanhar os projetos de transmissão de 

explorações, devido à falta de viabilidade financeira. 

Este projeto-piloto visa três objetivos específicos: 

Objetivo n°1 - Estruturação do setor:  

– Aumentar o nível de organização dos produtores e reforçar a sua posição na cadeia interprofissional, 

através do financiamento de projetos destinados a melhorar a planificação da produção; 

– Melhorar a qualidade, a valorização comercial e a promoção dos produtos através de um diálogo 

estruturado com os intervenientes a jusante do setor; 

– Acompanhar a modernização das empresas, a adaptação rápida dos produtos, a inovação nos métodos 

de produção e a prevenção de crises; 

– Apoiar medidas em prol do ambiente e métodos de produção respeitadores do ambiente (agricultura 

biológica). 

Objetivo n°2 – Estabilização dos rendimentos:  

Desenvolver uma abordagem coletiva do setor, através da utilização de dois instrumentos disponíveis no 

âmbito da política agrícola comum: 

– um mecanismo contratual de partilha do valor acrescentado e 

– a elaboração de um instrumento financeiro de estabilização dos rendimentos dos produtores.  

O objetivo é permitir ao produtor superar a volatilidade dos preços e garantir um rendimento justo e 

estável que favoreça a sustentabilidade da sua atividade. 

Objetivo 3 — Criação de um fundo de financiamento para o futuro: 

Parte do valor acrescentado criado a nível setorial pode ser reinvestido, juntamente com o apoio público 

solicitado, na criação de um fundo inovador para assegurar o financiamento a longo prazo 
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necessário para a instalação ou a transmissão de explorações agrícolas;  

– Metodologia escolhida 

A abordagem deste projeto-piloto consiste em melhorar a coerência entre as diferentes medidas europeias, 

através da criação de um programa operacional setorial. Segue a abordagem que consiste em executar 

políticas públicas mais orientadas para os resultados.  

O projeto reforçará a coesão entre os intervenientes a montante e a jusante no setor e incentivará novas 

sinergias através de um diálogo estruturado entre todos os componentes do setor, graças à valorização da 

produção mediante um caderno de especificações, a fim de otimizar o valor acrescentado no momento da 

colocação no mercado, à gestão da volatilidade dos preços e à garantia do abastecimento através da 

renovação geracional.  

A sustentabilidade das empresas agrícolas não incumbirá unicamente aos produtores a título individual, 

mas dependerá de uma abordagem comum, que permitirá desenvolver uma dinâmica de mercado positiva. 

Por conseguinte, o projeto-piloto gerará uma dinâmica, para além do setor do leite e da carne, que poderá 

ser reproduzida noutros setores locais no quadro da estratégia coletiva de desenvolvimento económico de 

uma região. 

Por último, este projeto-piloto será uma força motriz para o desenvolvimento regional e para a superação 

de desafios económicos (rendimento dos criadores de gado e valorização dos produtos locais), sociais 

(criação de emprego, sustentabilidade de explorações familiares), ambientais (condições de produção), 

assim como em matéria de ordenamento do território (transferência de explorações agrícolas, 

desenvolvimento territorial) e de turismo (cadeias de abastecimento curtas). 

– Avaliação 

Após um período de dois anos, será efetuada uma avaliação, a fim de determinar: 

1) O valor acrescentado e a eficácia do presente programa operacional setorial em relação aos objetivos 

identificados;  

2) A dinâmica intersetorial e a sua possível extensão a outros setores agroalimentares da região;  

3) As ilações da experiência em termos de articulação dos instrumentos da PAC no âmbito de um 

programa operacional e do valor acrescentado para as pequenas explorações familiares nos territórios em 

causa, que são confrontadas com problemas semelhantes;  

4) A pertinência da continuação do projeto-piloto através de uma ação preparatória, tendo em vista a 

adoção desse instrumento no quadro da política agrícola comum.  

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A diminuição do número de transmissões de explorações agrícolas coloca a agricultura local em perigo. Ao 

concentrar o apoio público num fundo operacional ao nível de uma organização de produtores, e não apenas 

a nível dos produtores, o objetivo é criar condições para gerar valor acrescentado no setor do leite e da carne 

de bovinos, permitindo o reinvestimento com o apoio público solicitado na criação de fundos para combater 

a volatilidade dos preços e para financiar medidas inovadoras favoráveis à instalação e à transmissão de 

empresas. 

Alteração de compromisso entre AGRI/5874 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 63 
=== ITRE/5035 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 05 09 03 01 — Garantia de um abastecimento suficiente de alimentos seguros e de alta qualidade e 

de outros produtos de base biológica 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

05 09 03 01 235 755 857 154 885 244 287 147 225 211 249 489 257 147 225 211 249 489 30 000 000  287 147 225 211 249 489 

Reserva           

Total 235 755 857 154 885 244 287 147 225 211 249 489 257 147 225 211 249 489 30 000 000  287 147 225 211 249 489 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1605 
=== BUDG/4241 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 01 04 01 — Despesas de apoio ao Mecanismo Interligar a Europa (MIE) — Transportes 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 04 01 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 64 
=== ITRE/5037 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 01 05 02 — Despesas relativas ao pessoal externo envolvido na execução dos programas de 

investigação e inovação — Horizonte 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 05 02 2 429 242 2 429 242 2 597 837 2 597 837 2 404 837 2 404 837 193 000 193 000 2 597 837 2 597 837 

Reserva           

Total 2 429 242 2 429 242 2 597 837 2 597 837 2 404 837 2 404 837 193 000 193 000 2 597 837 2 597 837 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 65 
=== ITRE/5038 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 01 05 03 — Outras despesas de gestão dos programas de investigação e inovação — Horizonte 

2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 05 03 608 000 608 000 638 400 638 400 608 400 608 400 30 000 30 000 638 400 638 400 

Reserva           

Total 608 000 608 000 638 400 638 400 608 400 608 400 30 000 30 000 638 400 638 400 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 66 
=== ITRE/5039 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 01 06 01 — Agência de Execução para a Inovação e Redes — Contribuição do Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 01 06 01 14 272 055 14 272 055 15 129 985 15 129 985 14 559 985 14 559 985 570 000 570 000 15 129 985 15 129 985 

Reserva           

Total 14 272 055 14 272 055 15 129 985 15 129 985 14 559 985 14 559 985 570 000 570 000 15 129 985 15 129 985 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 892 
=== EPP//7909 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 01 — Eliminar os estrangulamentos, reforçar a interoperabilidade ferroviária, colmatar as 

ligações em falta e melhorar os troços transfronteiriços 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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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 

06 02 01 01 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000 109 000 000 5 000 000 2 054 649 498 807 702 000 

Reserva           

Total 1 405 640 764 790 274 000 2 044 649 498 802 702 000 1 945 649 498 802 702 000 109 000 000 5 000 000 2 054 649 498 807 702 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

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

Projeto de alteração 1606 
=== BUDG/3570 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3570 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 02 — Garantir sistemas de transportes sustentáveis e eficientes 

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 

06 02 01 02 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 103 038 400 10 519 200 238 974 680 84 006 200 

Reserva           

Total 68 544 512 37 367 000 217 936 280 73 487 000 135 936 280 73 487 000 103 038 400 10 519 200 238 974 680 84 006 200 

Observações: 

Após o parágrafo: 

O objetivo de garantir sistemas de transportes sustentáveis .......... na aceção do artigo 84.o do Regulamento 

Financeiro. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

No período 2014-2020, o Mecanismo Interligar a Europa dará continuidade ao programa Marco Polo no 

quadro das orientações revistas para a RTE-T. Nos termos do artigo 32.º do Regulamento (UE) n.º 

1315/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo às orientações da 

União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes e que revoga a Decisão n.º 661/2010/UE 

(JO L 348 de 20.12.2013, p. 1), o MIE introduzirá uma nova abordagem de apoio aos serviços de transporte 

de mercadorias na União. É importante otimizar a utilização das infraestruturas de transporte transferindo as 

mercadorias para outros meios de transporte mais sustentáveis, nomeadamente vias navegáveis interiores, 

assim como aumentando a eficácia dos serviços multimodais. Devem beneficiar de apoio as iniciativas 

digitais de partilha de transporte de mercadorias, a fim de evitar ou reduzir a circulação de camiões 

vazios, bem como os projetos de mobilidade partilhada em zonas rurais e urbanas que reduzam a 

dependência das pessoas do automóvel particular. 

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. 

Iniciativa da União sobre o Mercado Digital. Regulamento (UE) n.º 1315/2013 sobre as RTE-T e 
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Regulamento (UE) n.º 1316/2013 sobre o MIE. 

Alteração de compromisso entre VERT/8327, ALDE/7836 

 

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

Projeto de alteração 893 
=== EPP//7910 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 06 02 01 03 — Otimizar a integração e a interconexão dos modos de transporte e reforçar a 

interoperabilidade 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 01 03 407 171 625 291 720 000 359 952 603 313 988 000 359 952 603 313 988 000 10 000 000 5 000 000 369 952 603 318 988 000 

Reserva           

Total 407 171 625 291 720 000 359 952 603 313 988 000 359 952 603 313 988 000 10 000 000 5 000 000 369 952 603 318 988 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

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

Projeto de alteração 273 
=== TRAN/5375 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 02 02 — Agência Europeia para a Segurança da Aviação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 02 36 915 000 36 915 000 37 550 843 37 550 843 37 550 843 37 550 843 2 000 000 2 000 000 39 550 843 39 550 843 

Reserva           

Total 36 915 000 36 915 000 37 550 843 37 550 843 37 550 843 37 550 843 2 000 000 2 000 000 39 550 843 39 550 843 

JUSTIFICAÇÃO: 

Aumento do volume de trabalho a partir de 2019 devido às questões relacionadas com os «drones» e a 

mobilidade aérea urbana, a assistência em terra, a cibersegurança, as ameaças emergentes e o reforço de 

capacidades no que respeita ao ajustamento das interdependências entre segurança e proteção. 

Fase 2 do roteiro da aviação geral. 

Identificação e levantamento dos riscos socioeconómicos e ações correspondentes. 

Apoio aos Estados-Membros para melhorar a aplicação das normas de segurança, incluindo o mecanismo de 

apoio à supervisão. 

Transformação digital, «Data-4-Safety», repositório de informações e investigação. 

Aumento das atividades no contexto da cooperação internacional e abertura de gabinetes locais para uma 

presença mundial. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1607 
=== BUDG/3571 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3571 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 06 02 05 — Atividades de apoio à política europeia dos transportes e direitos dos passageiros, 

incluindo as atividades de comunicação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 05 10 821 000 11 409 000 11 500 000 8 400 000 11 040 000 8 400 000 1 820 000 680 000 12 860 000 9 080 000 

Reserva           

Total 10 821 000 11 409 000 11 500 000 8 400 000 11 040 000 8 400 000 1 820 000 680 000 12 860 000 9 080 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração visa anular os cortes propostos pela Comissão à sua rubrica orçamental com vista a criar a 

Autoridade Europeia do Trabalho e reflete a posição de longa data do Parlamento, segundo a qual novas 

prioridades devem ser financiadas com novos recursos. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4310 

 

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

Projeto de alteração 1608 
=== BUDG/3616 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3616 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 23 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 23       560 000 280 000 560 000 280 000 

Reserva           

Total       560 000 280 000 560 000 280 000 

Designação: 

Projeto-piloto — TachogrApp: estudo de viabilidade e análise dos custos do desenvolvimento de uma 

aplicação certificada que possa ser usada como tacógrafo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O tacógrafo, que é obrigatório desde 1985, é a pedra angular da aplicação da legislação no setor dos 

transportes rodoviários, em especial para controlar a velocidade dos veículos, a distância percorrida e o 

tempo de trabalho e de repouso dos condutores. Ao longo dos anos, graças aos progressos tecnológicos, 

gerações sucessivas de tacógrafos incorporaram novas características que permitiram tornar os controlos 

e a prevenção da fraude cada vez mais eficazes. O tacógrafo mais recente deverá fornecer informações em 

tempo real, ligando os sistemas de navegação por satélite às autoridades responsáveis pela aplicação da 

lei. 
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De acordo com um estudo encomendado pelo Parlamento Europeu em 2018, a instalação de tacógrafos 

inteligentes em todos os veículos pesados até 2020 deverá custar entre 6,4 e 15,9 mil milhões de EUR só 

para a aquisição do aparelho e para a mão de obra necessária. 

Tendo em conta a utilização generalizada de telemóveis inteligentes e o desenvolvimento contínuo das 

suas funcionalidades, bem como a implantação do sistema Galileo e as oportunidades que este oferece em 

termos de localização em tempo real, que muitos telemóveis já utilizam, o projeto-piloto estudará a 

possibilidade de desenvolver e certificar uma aplicação móvel que ofereça as mesmas vantagens que o 

tacógrafo inteligente e que comporte os mesmos custos associados. 

O estudo de viabilidade será estruturado da seguinte forma: 

1. Determinar, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 165/2014 revisto, os dados que a aplicação 

deve recolher para poder funcionar como um tacógrafo inteligente; 

2. Avaliar a viabilidade técnica de uma aplicação para a recolha destes dados, eventualmente através do 

sistema Galileo ou de uma ligação direta ao veículo, bem como os requisitos técnicos para uma 

transmissão em tempo real dos dados às autoridades; 

3. Avaliar o risco de fraude e a potencial ameaça à cibersegurança ligada a esta aplicação; 

4. Avaliar as medidas de segurança do equipamento e dos programas informáticos a utilizar no telefone 

inteligente, a fim de reduzir os riscos identificados no ponto 3; 

5. Apresentar uma estimativa do custo do desenvolvimento e da certificação de uma aplicação deste tipo. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

À luz da revisão da legislação relativa aos transportes rodoviários, o tacógrafo inteligente é o dispositivo 

mais adequado para a sua correta aplicação. No entanto, o custo de um tacógrafo inteligente e o facto de a 

sua produção ainda não ter começado constituem obstáculos à sua rápida e necessária instalação em todos os 

veículos. Tendo em conta a utilização generalizada de telemóveis inteligentes, uma aplicação certificada 

poderia acelerar consideravelmente a utilização de um dispositivo semelhante a um tacógrafo inteligente, 

bem como reduzir os custos da sua instalação. 

Alteração de compromisso entre TRAN/5364 

 

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

Projeto de alteração 276 
=== TRAN/5374 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 06 02 77 24 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

06 02 77 24       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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Designação: 

Ação preparatória — Ferramenta convivial de informação sobre os regimes de regulação do acesso dos 

veículos a zonas urbanas e regionais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A ação preparatória desenvolverá uma ferramenta convivial (em linha/aplicação) que permita aos 

condutores (profissionais e não profissionais) receber informações completas sobre os regimes de 

regulação do acesso a zonas urbanas e regionais. 

As informações incluirão: o âmbito geográfico, as condições de acesso (tipo de veículo, horários, 

incluindo restrições temporárias, com ligações a fontes de informação em tempo real, etc.), as tarifas 

(preços e validade), as opções de pagamento, as medidas de aplicação, as sanções e os procedimentos de 

recurso, etc. – tanto para os nacionais de um país como para os estrangeiros –, tendo os utilizadores a 

possibilidade de ativar a receção de notificações automáticas. 

Poderá também ser considerada a possibilidade de incluir informações adicionais, como a localização de 

parques periféricos e de serviços de grupagem de mercadorias, entre outros. 

A ferramenta destina-se principalmente a utilizadores privados (em paralelo com as plataformas já 

existentes de informação sobre os direitos dos passageiros), mas também pode incluir informações 

específicas para utilizadores profissionais (por exemplo, empresas de transporte rodoviário de 

mercadorias) e ligações a plataformas de navegação e encaminhamento. 

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 fim de melhorar a qualidade do ar nas cidades, foram criados mais de 225 regimes de regulação do acesso 

dos veículos a zonas urbanas (UVAR) em 14 Estados-Membros da UE, o que se traduziu em mais de 200 

vinhetas diferentes e numa multiplicidade de normas sobre as emissões e de instrumentos de controlo. 

Embora o atual portal de informação (http://urbanaccessregulations.eu/) esteja equipado com as 

funcionalidades básicas, é necessária uma ferramenta de informação mais acessível e completa para evitar 

uma certa confusão entre os condutores na UE. 

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

Projeto de alteração 278 
=== TRAN/5355 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

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           
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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 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 68 
=== ITRE/5041 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 69 
=== ITRE/5042 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 70 
=== ITRE/5043 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

------------------------------- 
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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 71 
=== ITRE/5044 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 355 
=== ENVI/5273 === 

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

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

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: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1609 
=== BUDG/3512 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 
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BUDG/3512 = Alteração de compromisso 

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

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 2 500 000 153 835 000 89 000 000 

Reserva           

Total 140 778 000 69 600 000 148 835 000 86 500 000 148 835 000 86 500 000 5 000 000 2 500 000 153 835 000 89 000 000 

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 internacionais 

assumidos pela UE durante a COP 21». 

Alteração de compromisso entre VERT/8340 

 

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

Projeto de alteração 1610 
=== BUDG/3513 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3513 = Alteração de compromisso 

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

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 6 500 000 3 250 000 218 120 000 93 750 000 

Reserva           

Total 200 092 250 72 800 000 211 620 000 90 500 000 211 620 000 90 500 000 6 500 000 3 250 000 218 120 000 93 750 000 

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 internacionais 

assumidos pela UE durante a COP 21». 

Alteração de compromisso entre VERT/8340 

 

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

Projeto de alteração 1611 
=== BUDG/3514 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3514 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 
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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 1 500 000 750 000 49 000 000 45 850 000 

Reserva           

Total 45 180 000 51 120 000 47 500 000 45 100 000 47 500 000 45 100 000 1 500 000 750 000 49 000 000 45 850 000 

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 internacionais 

assumidos pela UE durante a COP 21». 

Alteração de compromisso entre VERT/8340 

 

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

Projeto de alteração 1612 
=== BUDG/3502 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3502 = Alteração de compromisso 

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

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 1 049 615 500 000 500 000 1 549 615 1 549 615 

Reserva           

Total 1 020 535 1 020 535 1 549 615 1 549 615 1 049 615 1 049 615 500 000 500 000 1 549 615 1 549 615 

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. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

Alteração de compromisso entre ENVI/5253, BUDG/4298 

 

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

Projeto de alteração 356 
=== ENVI/5275 === 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 07 02 06 — Agência Europeia do 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 06 37 311 249 37 311 249 39 260 364 39 260 364 38 060 364 38 060 364 1 200 000 1 200 000 39 260 364 39 260 364 

Reserva           

Total 37 311 249 37 311 249 39 260 364 39 260 364 38 060 364 38 060 364 1 200 000 1 200 000 39 260 364 39 260 364 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1613 
=== BUDG/3647 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3647 = Alteração de compromisso 

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

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 1 400 000 700 000 1 400 000 1 000 000 

Reserva           

Total 600 000 300 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 1 400 000 700 000 1 400 000 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 elaborados pelo Parlamento Europeu e pelas 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 
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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. 

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. 

Alteração de compromisso entre ENVI/5254 

 

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

Projeto de alteração 335 
=== ENVI/5250 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 07 02 77 45 — Ação preparatória — Operacionalizar o reforço de capacidades para fins de 

desenvolvimento programático e cartografia no domínio da fiscalidade ambiental e da reforma orçamental 

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 45 750 000 375 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 450 000 225 000 450 000 450 000 

Reserva           

Total 750 000 375 000 p.m. 225 000 p.m. 225 000 450 000 225 000 450 000 450 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Tendo em conta o êxito do projeto-piloto de 2015 (operacional .......... políticas, tanto a nível nacional como 

a nível da União. 

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. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta ação preparatória foi incluída pela primeira vez no orçamento de 2018 e deve ser incluída de novo no 

orçamento para 2019, com dotações de autorização e de pagamento. O projeto-piloto de 2015 criou uma rede 

de intervenientes da sociedade civil com capacidade reforçada para participar nos processos de tomada de 

decisão no domínio da fiscalidade ambiental. Esta ação preparatória visa tirar partido das competências e das 
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redes existentes para reforçar o desenvolvimento e a utilização da fiscalidade ambiental e da reforma 

orçamental em matéria de política do ambiente até 2030. 

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

Projeto de alteração 1614 
=== BUDG/3650 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3650 = Alteração de compromisso 

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

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       490 000 245 000 490 000 245 000 

Reserva           

Total       490 000 245 000 490 000 245 000 

Designação: 

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

reduzidos (ULEV)  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Ao longo dos últimos anos, aumentou o número de cidades e regiões da UE que adotaram políticas 

tendentes à criação de zonas de emissões reduzidas (ZER) para veículos. Essas políticas baseiam-se, 

frequentemente, na categoria Euro ou no ano de homologação do veículo. Em geral, as referidas políticas 

caracterizam-se por três problemas de aplicação: 

Em primeiro lugar, as políticas de ZER baseadas exclusivamente na categoria Euro ou na data de 

homologação do veículo têm uma eficácia ambiental discutível. Os ensaios realizados por partes 

independentes indicam que os veículos a diesel mais poluentes da categoria Euro 6 têm níveis de emissão 

de NOx mais elevados do que alguns veículos da categoria Euro 4 ou 5. 

Os ensaios de emissões dos veículos efetuados com PEMS (monitorização das emissões) ou teledeteção 

(programa CONOX) mostram que os veículos das categorias Euro 5 e pré-RDE Euro 6 ainda emitem 

significativamente mais NOx em condições normais do que o indicado pelos ensaios efetuados em 

laboratório. Só depois da introdução da categoria Euro 6d (desde 1 de setembro de 2017) começou a ser 

utilizado o ensaio RDE para a homologação de novos tipos de veículos. Espera-se que este reduza 

significativamente as discrepâncias entre as emissões aprovadas e as emissões reais. 

Em segundo lugar, para os automobilistas europeus que conduzem em diferentes cidades e/ou Estados-

Membros, as diversas restrições de ZER e políticas de acesso urbano criam uma situação cada vez mais 

confusa e possivelmente dispendiosa, dado que os automobilistas têm de cumprir regras diferentes e de 

adquirir diferentes vinhetas ou autorizações para cada zona. 

Em terceiro lugar, em função da forma como as políticas de ZER são concebidas e executadas, as cidades 

têm dificuldade em garantir o cumprimento pelos veículos matriculados noutros Estados-Membros. 

Uma solução possível para estes problemas é o desenvolvimento de um sistema para veículos com níveis 

de poluição muito reduzidos (ULPV) que identifique os veículos com bom desempenho em termos de 

emissões de NOx (e possivelmente de outros poluentes). Tal sistema permitiria que os Estados-Membros, 

as regiões e as cidades desenvolvessem e aperfeiçoassem as restrições de ZER independentemente das 

categorias Euro e da data de homologação. O sistema ULPV poderia proporcionar aos Estados-Membros, 

às regiões e às cidades acesso a um sistema harmonizado. 
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O projeto-piloto tem os seguintes objetivos: 

1. Avaliar as opções existentes para o estabelecimento de um sistema ULPV, incluindo a possibilidade de 

criar um rótulo, para os automóveis que cumpram os valores-limite de emissão da categoria Euro 6 em 

condições normais de utilização, ensaiados por meio de PEMS em condições reais de condução, incluindo 

os testados durante a homologação (Euro 6d-TEMP ou posterior) ou certificados para este nível após a 

sua reconversão. 

2. Avaliar as opções de certificação e controlo de tais veículos. 

3. Avaliar as opções para o estabelecimento de um sistema europeu de intercâmbio de informações (por 

exemplo, associado à plataforma de intercâmbio Eucaris), que inclua uma base de dados com todos os 

veículos ULPV matriculados. As cidades, as regiões e os Estados-Membros teriam acesso ao sistema de 

intercâmbio de informações para a aplicação das políticas de ZER ou de medidas de incentivo. 

Parceiros possíveis: 

1. Institutos de investigação no domínio das emissões dos veículos (por exemplo, TNO, JRC); 

2. Organizações do setor automóvel (por exemplo, ADAC e ANWB); 

3. Associações da indústria de reconversão (por exemplo, CLEPA e ERECA); 

4. Centros de inspeção de veículos (por exemplo, CITA); 

5. Cidades e regiões urbanas ou redes de cidades (por exemplo, Eurocidades). 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Parlamento Europeu apelou à criação de um rótulo para os veículos ULPV que cumpram os valores-limite 

de emissão em condições reais de condução (n.º 69, 2016/2908(RSP)). Tendo em conta as infrações às 

normas da UE em matéria de qualidade do ar para o NO2 (21 Estados-Membros que ultrapassam esses 

limites e mais de 130 cidades) e a diversidade crescente das políticas de zonas de emissões reduzidas 

instituídas pelas cidades, é necessário garantir maior coerência entre essas abordagens, em benefício dos 

cidadãos, e um sistema de intercâmbio de informações entre as autoridades competentes. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4020 

 

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

Projeto de alteração 1615 
=== BUDG/3651 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3651 = Alteração de compromisso 

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

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       420 000 210 000 420 000 210 000 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       420 000 210 000 420 000 210 000 

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 volumes 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 a limitações jurídicas, técnicas, relacionadas com os 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. 

Esse 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 ao público 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 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-piloto 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 público em geral). 

A primeira fase do estudo centrar-se-á na análise da viabilidade e no desenvolvimento de casos de 
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utilização. Serão 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 serão as suas funções e como beneficiarão 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 Agência de Proteção do Ambiente (EPA) dos Estados 

Unidos, 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 elaborará recomendações destinadas à autoridade legislativa da UE atinentes 

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

identificadas. 

- Que disposições de base serão 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 

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 
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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. 

Alteração de compromisso entre ENVI/5257 

 

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

Projeto de alteração 1616 
=== BUDG/3648 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3648 = Alteração de compromisso 

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

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       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

Reserva           

Total       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

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 em condições reais dos veículos homologados das categorias 

EURO 5 e EURO 6 (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: 

- Levar a cabo um exercício exaustivo 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 emissões reduzidas 

(ZER), 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 categorias EURO.  
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- 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 (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 

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. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4021 

 

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

Projeto de alteração 1617 
=== BUDG/3652 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3652 = Alteração de compromisso 

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

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       875 000 437 500 875 000 437 500 

Reserva           

Total       875 000 437 500 875 000 437 500 

Designação: 

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

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a experimentar novos métodos para prevenir a introdução e a propagação 

de espécies exóticas invasoras na UE, em apoio do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 relativo à prevenção 

e gestão da introdução e propagação de 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 
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recursos naturais e entidades reguladoras no tocante às modalidades de comunicação da necessidade de 

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

Este projeto-piloto destina-se a introduzir 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, que se deverá converter numa ação preparatória, proporcionará financiamento para 

sensibilizar os seguintes grupos de partes interessadas para a necessidade de implementar medidas de 

biossegurança eficazes: os agricultores, os proprietários e administradores 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 proprietários de embarcações de recreio) 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 comunicação, desenvolvimento e 

aplicação de tais medidas. 

Mais especificamente, o projeto-piloto nomeará funcionários para iniciar e dirigir um 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 lançaram 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 e recolherá e desenvolverá diálogos setoriais específicos, a fim de identificar problemas 

e soluções comuns a todos os setores. 

Na sequência destas atividades, espera-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, anteriormente, não foram feitas tentativas de participação construtiva à 

escala pan-europeia de setores específicos na biossegurança no domínio das espécies exóticas invasoras, 

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 
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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. 

Alteração de compromisso entre ENVI/5258 

 

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

Projeto de alteração 1618 
=== BUDG/3649 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3649 = Alteração de compromisso 

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

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       700 000 350 000 700 000 350 000 

Reserva           

Total       700 000 350 000 700 000 350 000 

Designação: 

Encorajar a sociedade civil a partilhar conhecimentos e boas práticas em matéria de cidades e ambientes 

urbanos verdes 

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 seu 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 a ecologização como forma de resolver problemas e melhorar a 

compreensão desta possibilidade. É cada vez mais importante olhar para o futuro e desenvolver uma visão 

das cidades de amanhã, nas quais as infraestruturas verdes desempenhem um papel crucial. 

Outro objetivo consiste em aumentar os conhecimentos científicos e melhorar a partilha de 

conhecimentos, ferramentas, métodos e abordagens inovadoras para reforçar a biodiversidade e a 

planificação e realização de infraestruturas verdes (incluindo telhados e paredes verdes e uma agricultura 

urbana sustentável) nas cidades, e em melhorar a participação 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 as soluções 

científicas necessárias para apoiar iniciativas locais que melhorem a infraestrutura verde urbana, em 

benefício dos habitantes das cidades e da melhoria da sua qualidade de vida. 
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Este projeto-piloto criará e recolherá material, melhores práticas e orientações e distribuirá o material 

criado às cidades, aos municípios e aos administradores a fim de ajudar os presidentes de câmara a 

lançar projetos para melhorar e aumentar as infraestruturas verdes nas cidades e zonas urbanas. 

Este projeto-piloto tem como objetivos: 

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 para melhorar os seus próprios bairros; 

4. Fomentar 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: 

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 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. 

Alteração de compromisso entre ENVI/5255 

 

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

Projeto de alteração 76 
=== ITRE/5050 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 05 01 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários que executam os 

programas de investigação e inovação — Horizonte 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

08 01 05 01 94 197 536 94 197 536 96 674 662 96 674 662 95 674 662 95 674 662 1 000 000 1 000 000 96 674 662 96 674 662 

Reserva           

Total 94 197 536 94 197 536 96 674 662 96 674 662 95 674 662 95 674 662 1 000 000 1 000 000 96 674 662 96 674 662 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 77 
=== ITRE/5051 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 05 02 — Pessoal externo que executa os programas de investigação e inovação — Horizonte 

2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

08 01 05 02 25 823 043 25 823 043 25 943 429 25 943 429 25 565 429 25 565 429 378 000 378 000 25 943 429 25 943 429 

Reserva           

Total 25 823 043 25 823 043 25 943 429 25 943 429 25 565 429 25 565 429 378 000 378 000 25 943 429 25 943 429 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 78 
=== ITRE/5052 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 05 03 — Outras despesas de gestão dos programas de investigação e inovação — Horizonte 

2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

08 01 05 03 46 062 594 46 062 594 47 432 428 47 432 428 45 932 428 45 932 428 1 500 000 1 500 000 47 432 428 47 432 428 

Reserva           

Total 46 062 594 46 062 594 47 432 428 47 432 428 45 932 428 45 932 428 1 500 000 1 500 000 47 432 428 47 432 428 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 79 
=== ITRE/5053 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 05 11 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários que executam os 

programas de investigação e inovação — Programa Euratom 

Alterar os montantes do seguinte 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 05 11 10 008 550 10 008 550 10 268 772 10 268 772 9 968 772 9 968 772 300 000 300 000 10 268 772 10 268 772 

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 10 008 550 10 008 550 10 268 772 10 268 772 9 968 772 9 968 772 300 000 300 000 10 268 772 10 268 772 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 80 
=== ITRE/5054 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 05 12 — Pessoal externo que executa os programas de investigação e inovação — Programa 

Euratom 

Alterar os montantes do seguinte 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 05 12 689 286 689 286 952 000 952 000 682 000 682 000 270 000 270 000 952 000 952 000 

Reserva           

Total 689 286 689 286 952 000 952 000 682 000 682 000 270 000 270 000 952 000 952 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 81 
=== ITRE/5055 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 05 13 — Outras despesas de gestão dos programas de investigação e inovação — Programa 

Euratom 

Alterar os montantes do seguinte 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 05 13 3 272 850 3 272 850 3 391 764 3 391 764 3 271 764 3 271 764 120 000 120 000 3 391 764 3 391 764 

Reserva           

Total 3 272 850 3 272 850 3 391 764 3 391 764 3 271 764 3 271 764 120 000 120 000 3 391 764 3 391 764 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 82 
=== ITRE/5056 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 01 06 01 — Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação — Contribuição do 

Horizonte 2020 
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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 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 83 
=== ITRE/5057 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 84 
=== ITRE/5058 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 2 500 000 2 500 000 29 388 149 29 388 149 

Reserva           

Total 26 327 644 26 327 644 29 388 149 29 388 149 26 888 149 26 888 149 2 500 000 2 500 000 29 388 149 29 388 149 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 85 
=== ITRE/5059 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Número 08 01 06 04 — Agência de Execução para a Inovação e Redes — 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 04 6 854 609 6 854 609 7 301 542 7 301 542 7 001 542 7 001 542 300 000 300 000 7 301 542 7 301 542 

Reserva           

Total 6 854 609 6 854 609 7 301 542 7 301 542 7 001 542 7 001 542 300 000 300 000 7 301 542 7 301 542 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1619 
=== BUDG/3572 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3572 = Alteração de compromisso 

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

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 38 000 000 5 000 000 1 974 672 172 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 38 000 000 5 000 000 1 974 672 172 1 629 989 887 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

Alteração de compromisso entre EPP//7906 

 

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

Projeto de alteração 1620 
=== BUDG/3573 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3573 = Alteração de compromisso 

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

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 16 776 704 8 776 704 244 139 311 196 010 422 

Reserva           

Total 224 169 555 123 645 916 235 362 607 187 233 718 227 362 607 187 233 718 16 776 704 8 776 704 244 139 311 196 010 422 

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 
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Europeu de Investimentos Estratégicos). Este aumento será financiado a partir da margem disponível na 

rubrica 1.1. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6348 

 

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

Projeto de alteração 1621 
=== BUDG/3574 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3574 = Alteração de compromisso 

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

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 32 601 854 32 601 854 567 721 630 530 754 012 

Reserva           

Total 524 204 453 552 233 871 535 119 776 498 152 158 535 119 776 498 152 158 32 601 854 32 601 854 567 721 630 530 754 012 

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. 

Alteração de compromisso entre S&D//7601 

 

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

Projeto de alteração 88 
=== ITRE/5064 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 02 02 02 — Promoção do acesso a financiamentos de risco para o investimento em 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 02 02 02 399 485 523 379 207 648 435 388 299 324 237 047 424 388 299 324 237 047 11 000 000  435 388 299 324 237 047 

Reserva           

Total 399 485 523 379 207 648 435 388 299 324 237 047 424 388 299 324 237 047 11 000 000  435 388 299 324 237 047 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1622 
=== BUDG/3575 === 
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apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3575 = Alteração de compromisso 

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

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 6 706 821 6 706 821 52 792 592 37 518 218 

Reserva           

Total 46 681 093 24 901 508 46 085 771 30 811 397 46 085 771 30 811 397 6 706 821 6 706 821 52 792 592 37 518 218 

JUSTIFICAÇÃO: 

As PME e a inovação são cruciais para o crescimento económico e o emprego na UE. Devem ser atribuídos 

mais fundos para apoiar a inovação orientada para o mercado e ajudar as empresas a participarem no 

instrumento a favor das PME e no Horizonte 2020. 

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. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4279, S&D//7602 

 

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

Projeto de alteração 1623 
=== BUDG/3576 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3576 = Alteração de compromisso 

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

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 33 231 638 1 918 138 675 443 036 460 880 404 

Reserva           

Total 582 802 183 439 393 124 673 524 898 458 962 266 642 211 398 458 962 266 33 231 638 1 918 138 675 443 036 460 880 404 

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. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6351 

 

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

Projeto de alteração 1624 
=== BUDG/3577 === 
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apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3577 = Alteração de compromisso 

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

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 12 578 050 190 228 943 174 748 992 

Reserva           

Total 188 374 001 189 964 342 177 650 893 162 170 942 177 650 893 162 170 942 12 578 050 12 578 050 190 228 943 174 748 992 

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. 

Alteração de compromisso entre S&D//7604 

 

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

Projeto de alteração 1625 
=== BUDG/3578 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3578 = Alteração de compromisso 

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

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 14 687 294 352 271 233 306 872 853 

Reserva           

Total 336 486 398 323 232 721 337 583 939 292 185 559 337 583 939 292 185 559 14 687 294 14 687 294 352 271 233 306 872 853 

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. 

Alteração de compromisso entre S&D//7605 

 

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

Projeto de alteração 1626 
=== BUDG/3579 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 
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BUDG/3579 = Alteração de compromisso 

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

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 33 854 237 33 854 237 286 801 142 273 699 353 

Reserva           

Total 239 323 675 284 091 541 252 946 905 239 845 116 252 946 905 239 845 116 33 854 237 33 854 237 286 801 142 273 699 353 

JUSTIFICAÇÃO: 

É precisamente numa era de intenso debate sobre a redução das emissões de CO2 na UE que o orçamento 

deve ser 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 

tem como alvo, nomeadamente as emissões de CO2 e os custos externos do transporte. Uma maior 

disponibilidade de recursos financeiros continuaria a promover projetos de investigação, parcerias e 

instrumentos sobre transportes sustentáveis e mobilidade inteligente na Europa. 

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. 

Alteração de compromisso entre EPP//7904, S&D//7606 

 

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

Projeto de alteração 1627 
=== BUDG/3580 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3580 = Alteração de compromisso 

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

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 13 015 465 325 342 671 303 621 086 

Reserva           

Total 303 307 891 208 463 550 312 327 206 290 605 621 312 327 206 290 605 621 13 015 465 13 015 465 325 342 671 303 621 086 

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. 

Alteração de compromisso entre S&D//7607 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1628 
=== BUDG/3581 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3581 = Alteração de compromisso 

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

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 5 311 093 135 311 704 131 497 189 

Reserva           

Total 124 102 267 125 202 494 130 000 611 126 186 096 126 500 611 126 186 096 8 811 093 5 311 093 135 311 704 131 497 189 

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. 

Alteração de compromisso entre S&D//7608 

 

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

Projeto de alteração 91 
=== ITRE/5072 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 1629 
=== BUDG/3582 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3582 = Alteração de compromisso 

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

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 4 050 344 2 550 344 70 937 642 66 409 888 

Reserva           

Total 65 082 398 53 314 382 68 387 298 63 859 544 66 887 298 63 859 544 4 050 344 2 550 344 70 937 642 66 409 888 

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. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6357 

 

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

Projeto de alteração 92 
=== ITRE/5075 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 93 
=== ITRE/5078 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 94 
=== ITRE/5079 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 95 
=== ITRE/5081 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 96 
=== ITRE/5082 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1630 
=== BUDG/3583 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3583 = Alteração de compromisso 

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

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 65 000 000 5 000 000 546 589 527 487 502 033 

Reserva           

Total 481 209 870 432 882 120 541 589 527 482 502 033 481 589 527 482 502 033 65 000 000 5 000 000 546 589 527 487 502 033 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa prioritário é favorável ao crescimento e ao emprego. 

Alteração de compromisso entre EPP//7908 

 

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

Projeto de alteração 1631 
=== BUDG/3617 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3617 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 08 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 

08 02 77 10       525 000 262 500 525 000 262 500 

Reserva           

Total       525 000 262 500 525 000 262 500 

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 projeto-piloto elaborará um estudo para analisar a potencial procura atual e futura de energias 

renováveis nos setores e processos industriais e realizará 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. 

A comparação examinará as seguintes questões: 

1. Emissões de CO2 evitadas nos processos industriais através da eletrificação direta ou indireta; 
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2. O valor criado através da eletrificação direta ou indireta (isto 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, se 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 centrar-se-á no maior número possível de setores industriais, em especial nos principais 

emissores industriais de CO2, bem como nos produtos intermédios que tornam possível a criação duma 

cadeia de abastecimento mais sustentável e nos processos industriais de elevado valor acrescentado. O 

projeto desenvolverá uma metodologia para atribuir prioridade aos setores e indústrias. 

O projeto incluirá alguns estudos de casos de 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. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6397 

 

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

Projeto de alteração 98 
=== ITRE/5085 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 1 360 000  159 582 878 156 511 817 

Reserva           

Total 161 949 185 156 248 000 159 582 878 156 511 817 158 222 878 156 511 817 1 360 000  159 582 878 156 511 817 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 99 
=== ITRE/5086 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 08 03 01 02 — Euratom — Cisão nuclear e proteção contra radiações 

Alterar os montantes do seguinte 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 02 67 630 719 31 857 582 69 145 532 65 946 436 63 145 532 65 946 436 6 000 000  69 145 532 65 946 436 

Reserva           

Total 67 630 719 31 857 582 69 145 532 65 946 436 63 145 532 65 946 436 6 000 000  69 145 532 65 946 436 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1632 
=== BUDG/3618 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3618 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 08 05 77 

Designação: 

Projetos-piloto e ações preparatórias 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 08 05 77 01 

 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 77 01       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 

Reserva           

Total       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 

Designação: 

Projeto-piloto – Investigação em matéria de redução das emissões de CO2 na produção de aço 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a prestar apoio financeiro à investigação da UE sobre a tecnologia de 

produção de aço mais promissora e respeitadora do ambiente, passível de eliminar quase completamente 

as emissões de CO2 através da substituição do carbono pelo hidrogénio e da captação, do armazenamento 

e do processamento de qualquer CO2 restante produzido através de técnicas industriais normalizadas 

mais avançadas e com uma boa relação custo-eficácia, bem como da implantação de tecnologias 

bioindustriais de ponta, como a biocaptura e as biorrefinarias de CO2 integradas. Esta abordagem 

holística visa atingir emissões de CO2 nulas na produção de aço, mediante a maximização da 
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complementaridade das versões avançadas destas tecnologias. 

O primeiro passo – 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 projeto-piloto explorará as sinergias entre o FICA, o programa Horizonte 2020, o Fundo de Inovação 

da UE (Clima), a Empresa Comum «Pilhas de Combustível e Hidrogénio» (EC PCH) e a Empresa 

Comum Bioindústrias (EC BBI), bem como outros instrumentos de financiamento da UE relevantes, a 

fim de promover a criação de uma instalação-piloto de produção de aço industrial com emissões de CO2 

nulas e 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. 

Alteração de compromisso entre ITRE/6398 

 

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

Projeto de alteração 1 
=== CULT/5833 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 01 04 02 — Despesas de apoio ao Programa Europa Criativa — Subprograma MEDIA 

Alterar os montantes do seguinte 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 04 02 1 530 900 1 530 900 1 607 130 1 607 130 1 517 130 1 517 130 90 000 90 000 1 607 130 1 607 130 

Reserva           

Total 1 530 900 1 530 900 1 607 130 1 607 130 1 517 130 1 517 130 90 000 90 000 1 607 130 1 607 130 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 104 
=== ITRE/5094 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 01 05 02 — Pessoal externo envolvido na execução dos programas de investigação e inovação 

— Horizonte 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

09 01 05 02 10 989 486 10 989 486 10 903 105 10 903 105 10 879 605 10 879 605 23 500 23 500 10 903 105 10 903 105 

Reserva           

Total 10 989 486 10 989 486 10 903 105 10 903 105 10 879 605 10 879 605 23 500 23 500 10 903 105 10 903 105 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 105 
=== ITRE/5096 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 02 01 — Definição e execução da política da União no domínio das comunicações 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 02 01 3 200 000 3 500 000 3 765 000 3 000 000 3 265 000 3 000 000 500 000  3 765 000 3 000 000 

Reserva           

Total 3 200 000 3 500 000 3 765 000 3 000 000 3 265 000 3 000 000 500 000  3 765 000 3 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1633 
=== BUDG/4309 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

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

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 5 766 235 5 766 235 16 490 700 16 490 700 

Reserva           

Total 10 490 564 10 490 564 15 424 465 15 424 465 10 724 465 10 724 465 5 766 235 5 766 235 16 490 700 16 490 700 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração destina-se a equipar uma importante agência descentralizada da UE com os recursos 

necessários para cumprir a tarefa que lhe foi atribuída pelo legislador. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 1814 
=== BUDG/4317 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

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

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 3 272 335 3 272 335 7 507 000 7 507 000 

Reserva           

Total 4 124 336 4 124 336 5 534 665 5 534 665 4 234 665 4 234 665 3 272 335 3 272 335 7 507 000 7 507 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 10 — Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) — Gabinete 

Alterar as observações do seguinte modo: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Grupo de funções e 
graus 

Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE) — Gabinete 

2019 2018 

Autorizados pelo orçamento da União 
Efetivamente providos em 31 de dezembro de 

2017 
Autorizados pelo orçamento da União 

Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários Lugares permanentes Lugares temporários 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13       

AD 12       

AD 11 
 

2 

1 
   1 

AD 10  1  1  1 

AD 9  2  1  2 

AD 8  1  2  1 

AD 7 
 

7 

3 
 1  2 

AD 6 
 

8 

2 
 3  3 

AD 5  1  2   

AD Subtotal 
 

23 

11 
 11  11 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1     

AST 5  1    1 

AST 4 
 

2 

1 
 1  2 

AST 3  1  2   

AST 2       

AST 1       

AST Subtotal 
 

5 

3 
 3  3 

AST/SC 6       
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AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Subtotal       

Totais 
 

28 

14 
 14  14 

Total geral 28 

14 
14 14 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta alteração destina-se a equipar uma importante agência descentralizada da UE com os recursos 

necessários para cumprir a tarefa que lhe foi atribuída pelo legislador. 

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

Projeto de alteração 1634 
=== BUDG/3592 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3592 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 02 05 — Medidas respeitantes aos conteúdos digitais, ao audiovisual e a outros setores da 

comunicação social 

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 

09 02 05 1 104 000 1 070 000 1 126 000 930 500 1 126 000 930 500   1 126 000 930 500 

Reserva           

Total 1 104 000 1 070 000 1 126 000 930 500 1 126 000 930 500   1 126 000 930 500 

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), 

– 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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5815 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1635 
=== BUDG/3654 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3654 = Alteração de compromisso 

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

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. 350 000 350 000 175 000 350 000 525 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 350 000 p.m. 350 000 350 000 175 000 350 000 525 000 

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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5757 

 

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

Projeto de alteração 1636 
=== BUDG/3619 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3619 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 02 77 07 — Projeto-piloto — Intercâmbio de «estrelas em ascensão» dos meios de comunicação 

social, a fim de acelerar a inovação e aumentar a cobertura transfronteiriça («Stars4media») 

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 07 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 2 100 000 1 050 000 2 100 000 1 650 000 

Reserva           

Total 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 2 100 000 1 050 000 2 100 000 1 650 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Ajudar os profissionais dos meios de comunicação social promissores para apoiar a democraciaEsta 

dotação destina-se a cobrir as autorizações por liquidar de exercícios anteriores no âmbito do projeto-piloto. 
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A democracia requer notícias de qualidade e os meios de comunicação social, por sua vez, necessitam de 

inovar para sobreviver economicamente e combater a desinformação em linha e a cobertura noticiosa de 

baixa qualidade recentemente observadas. À medida que as plataformas assumem um papel dominante, 

aumenta o risco de entrarmos numa era da «pós-verdade», na qual prosperam as falsas informações e a 

desinformação em linha, a polarização política e o populismo. Este risco aumentará durante o período 

que antecede as eleições europeias de 2019.Os desenvolvimentos políticos e económicos requerem 

inovações no que toca aos meios de comunicação social. 

Com efeito, excetuando a teledifusão e a radiodifusão, que beneficiam amplamente de financiamento 

público, o número de jornalistas e de órgãos noticiosos está a diminuir. A solução não reside em subsidiar 

modelos ameaçados. A inovação exige cooperação transfronteiras, mobilidade e carreiras mais rápidas 

para os novos profissionais promissores.A democracia necessita de notícias de qualidade e os meios de 

comunicação social necessitam de inovações. Uma vez que as plataformas têm um papel dominante, 

aumenta o risco de surgimento de uma era da «pós-verdade», em que prosperam as «notícias falsas» e o 

populismo. No recente Livro Branco sobre «O Futuro da Europa», afirma-se: «Nós queremos viver em 

democracia, com diversidade de pontos de vista e uma imprensa crítica, independente e livre».  

Partilha de conhecimentos e competências através de um programa de intercâmbio destinado aos 

profissionais dos meios de comunicação socialO número de jornalistas e de órgãos noticiosos está a 

diminuir (excetuando a teledifusão e radiodifusão, que beneficiam amplamente de financiamento público). A 

solução não reside em subsidiar modelos ameaçados. A inovação exige cooperação transfronteiras, 

mobilidade e carreiras mais rápidas para as novas gerações. Deveria ser testado um programa «Erasmus para 

os profissionais dos meios de comunicação social» que, independentemente da designação que lhe seja dada, 

financie os intercâmbios transfronteiras entre estes profissionais.  

Os participantes dos pares selecionados passarão de um a três meses no local de trabalho dos seus 

homólogos, receberão formação inicial e terão períodos de balanço/seguimento, garantindo a cooperação 

durante quase um ano em cada «onda temática». As «ondas temáticas» serão concebidas em cooperação 

com associações pertinentes de meios de comunicação social, a fim de estabelecer uma ligação entre 

meios de comunicação que partilhem as mesmas ideias e visão sobre a qualidade. As «ondas temáticas» 

de intercâmbio serão organizadas por subsetores (empresas dos meios de comunicação social, centro-

direita, centro-esquerda, liberais, verdes, estações de rádio não comerciais ou de base comunitária, etc.), 

por áreas de inovação (jornalismo de dados, vídeos curtos, ambiente móvel, etc.) ou por abordagens 

editoriais ou temas (investigação, eleições europeias, migração, desenvolvimento, etc.).O presente projeto-

piloto enquadra-se nas tendências políticas e é amplamente solicitado pelos meios de comunicação social. 

Não se centra apenas na mobilidade dos profissionais dos meios de comunicação, no intercâmbio de 

conteúdos e no jornalismo de qualidade, mas também na inovação no domínio da comunicação social e em 

modelos empresariais sustentáveis. Além disso, este projeto-piloto inclui um «intercâmbio recíproco» de 

jornalistas e outros profissionais da comunicação social, devendo todos os meios de comunicação 

participantes enviar e acolher candidatos. Tal garantirá a qualidade da formação e assegurará o máximo 

«retorno do investimento» aos meios de comunicação social que enviam candidatos. O projeto-piloto será 

organizado por ondas temáticas. Os participantes serão não apenas jornalistas, mas também profissionais da 

comunicação, do marketing e das tecnologias da informação. Será criado um Comité Diretor, com a 

participação das partes interessadas dos meios de comunicação social. 

Os jovens profissionais - dos setores da comunicação, do marketing e das tecnologias da informação, isto 

é, não apenas jornalistas - beneficiam de uma ligação com meios de comunicação social com uma visão 

semelhante noutros países e trabalham nas sedes dos seus homólogos sobre ideias de projetos comuns. 

Dado que os profissionais dos meios de comunicação social alcançam a maior mobilidade, inovação e 

credibilidade quando têm entre 5 e 10 anos de experiência profissional, os principais destinatários serão 

os profissionais com idades, em média, entre os 25 e os 30 anos.Várias tendências políticas estão na origem 

deste projeto-piloto relativo a competências no domínio da comunicação social. Em primeiro lugar, procura-

se reforçar a orientação setorial dos programas de qualificação profissional no âmbito do Quadro Financeiro 

Plurianual pós-2020, para completar os programas iniciais no domínio da educação, como o Erasmus+ e o 

Erasmus Pro, sem afetar os respetivos orçamentos. Em segundo lugar, o mercado único digital é, neste 
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momento, apenas horizontal: a sua futura revisão poderá dar origem a iniciativas «verticais» do setor da 

comunicação social. Em terceiro lugar, o setor da comunicação social é considerado pela União 

principalmente como um canal de comunicação ou um espaço para as questões relacionadas com a liberdade 

de imprensa e não como um setor económico em crise. São poucos os programas de I&D da União para este 

setor. Este projeto-piloto experimentará um conceito adequado a uma indústria estratégica em crise, com 

riscos reduzidos e impacto elevado. Por último, o projeto basear-se-á nos resultados do estudo de viabilidade 

da Comissão «Erasmus para Jornalistas» (2011). 

O projeto não se centrará apenas na mobilidade dos profissionais dos meios de comunicação social, no 

intercâmbio de conteúdos e no jornalismo de qualidade. Promoverá igualmente a inovação no domínio da 

comunicação social e modelos empresariais sustentáveis. Além disso, implicará um «intercâmbio 

recíproco» de jornalistas e outros profissionais da comunicação social, devendo todos os meios de 

comunicação participantes enviar e acolher candidatos. Tal garante a qualidade da formação e assegura 

o máximo «retorno do investimento» aos meios de comunicação social que partilham candidatos.A 

presente proposta assenta em entrevistas realizadas com 30 autores e editores no âmbito da série #Media4EU 

e conta com o forte apoio dos meios de comunicação social e dos círculos políticos (estão disponíveis as 

conclusões do projeto e a lista de apoiantes). A presente proposta já é apoiada por cinquenta órgãos de 

comunicação social, peritos e associações, bem como por alguns deputados do PE de diferentes grupos 

políticos. [Uma lista mais completa relativa ao apoio moral, que inclui 14 deputados ao PE, está disponível 

em linha, na página «Yes! Rising stars for media innovation!» (Eramus4media, designação provisória)]. 

O projeto-piloto será organizado por «ondas temáticas». Foi proposto um mecanismo para garantir a 

independência dos meios de comunicação social, a eficácia do projeto e o seu impacto nos participantes. 

Será criado um comité diretor constituído pelas partes interessadas dos meios de comunicação social. Este 

comité contribuirá para assegurar o controlo de qualidade do projeto e permitirá que os parceiros 

aprendam com os resultados do primeiro ano antes de definirem as prioridades para o segundo ano. A 

fim de assegurar o alcance editorial e a inovação empresarial, este projeto-piloto centra-se nos 

profissionais da comunicação social, que deverão constituir a maioria dos membros do comité diretor do 

projeto.A fim de assegurar a inovação, é necessário respeitar os princípios de independência e eficácia.  

Este projeto-piloto colmatará o fosso entre a formação inicial e os grandes projetos de I&D. Representará 

uma ação pioneira no âmbito dos programas no setor das competências previstos ao abrigo do QFP após 

2020. Segundo um excerto da comunicação da Comissão sobre a forma de combater a desinformação, a 

Comissão irá propor, no âmbito do próximo QFP, o aumento do número de iniciativas destinadas a 

apoiar a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social, a comunicação social e o jornalismo 

de qualidade, incluindo as competências, a colaboração, a monitorização, as plataformas baseadas em 

dados, as novas tecnologias e a formação dos jornalistas.Foram tidos em conta vários elementos: tentativas 

anteriores baseadas essencialmente no intercâmbio de conteúdos, na formação de jornalistas e em boas ideias 

do exterior. O ponto central é a inovação sustentável dos meios de comunicação social, e não apenas a 

cobertura de temas europeus. Com efeito, já existem várias formas de apoio à cobertura mediática a nível 

europeu, que, normalmente, deixam de ser sustentáveis, uma vez terminado o apoio da União.  

Segundo ano - Aprender com a experiênciaOs profissionais da comunicação social alcançam a maior 

mobilidade, inovação e credibilidade quando têm 5 a 10 anos de experiência profissional. Por conseguinte, 

os destinatários do projeto terão entre 25 e 30 anos de idade, mas haverá exceções.  

Com base no primeiro ano de execução, o projeto renovado deverá reforçar e alargar as atividades do 

projeto-piloto. Por conseguinte, é necessário financiamento adicional para assegurar a continuidade e a 

concretização dos principais objetivos do projeto.As ondas temáticas serão definidas em cooperação com 

associações pertinentes de meios de comunicação social, a fim de estabelecer uma ligação entre meios de 

comunicação social que partilhem as mesmas ideias e visão sobre a qualidade. Os temas para os convites à 

apresentação de propostas de financiamento (lista não exaustiva) podem abranger subsetores (empresas de 

comunicação social, centro-direita, centro-esquerda, verdes, rádios comunitárias, etc.), áreas de inovação 

(jornalismo de dados, vídeos de orçamento reduzido, comunicações móveis, etc.) ou ângulos editoriais 

(investigação, eleições uropeias, migração, desenvolvimento, etc.). Os participantes dos pares selecionados 
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passarão 1 a 3 meses no local de trabalho dos respetivos parceiros, para além de seguirem uma formação 

inicial e períodos de balanço/acompanhamento, o que garantirá uma cooperação durante quase um ano no 

âmbito de cada «onda temática».  

No seu segundo ano, o projeto centrar-se-á, nomeadamente, no aumento do número de participantes e na 

criação de novas «ondas temáticas». Os esforços de divulgação serão reforçados a fim de aumentar a 

atratividade do projeto junto dos meios de comunicação social e dos profissionais participantes.O projeto 

terá um forte impacto e uma excelente relação custo-eficácia. A promoção do projeto e a pré-seleção dos 

candidatos terão em conta não só os perfis individuais, mas também as ideias que os projetos pretendem 

explorar (assegurando um bom retorno do investimento aos empregadores, em termos de tempo e salários). 

O projeto terá em conta os recentes desenvolvimentos políticos da UE, nomeadamente as iniciativas para 

combater as falsas informações e a desinformação, bem como umaEm função do orçamento disponível, 

será possível estratégia europeia para o setor da comunicação social para 2019-2024, medidas que 

conduzirão a meios de comunicação social mais sustentáveis. O presente projeto-piloto também dá 

resposta às mais recentes necessidades políticas, que se tornam mais prementes devido à atenção dedicada 

à desinformação em linha:ligar várias centenas de «estrelas em ascensão» e organizações de comunicação 

social. O projeto não cobrirá as despesas com os salários dos participantes, mas apenas os custos de 

mobilidade e de formação (para além da promoção, seleção, administração). Por conseguinte, o custo por 

participante será razoável; haverá resultados reais e um bom efeito multiplicador do orçamento. A 

experiência adquirida sugere que será recebido um número de candidaturas muito superior ao número de 

lugares disponíveis. Por conseguinte, a seleção será rigorosa e dará um novo impulso à carreira dos 

participantes, a par de uma boa «marca».  

1. É visado o reforço da orientação setorial dos programas de qualificação profissional, previsto para o 

QFP após 2020, que irá complementar os programas de educação inicial como o Erasmus + e o Erasmus 

Pro, sem afetar os respetivos orçamentos.É proposto um mecanismo para garantir a independência dos 

meios de comunicação social, a eficácia do projeto e o seu impacto nos participantes. Para assegurar o 

alcance editorial e a inovação empresarial, este projeto-piloto é criado por profissionais da comunicação 

social, que deverão constituir a maioria do comité diretor do projeto. 

Acrescentar o texto seguinte: 

2. Até ao momento, o mercado único digital foi apenas horizontal: uma futura revisão poderá dar origem 

a iniciativas «verticais» no setor da comunicação social. 

Após o parágrafo: 

 

Acrescentar o texto seguinte: 

4. Por último, o projeto tem em conta os resultados do estudo de viabilidade da Comissão Europeia 

intitulado «Erasmus para Jornalistas», de 2011. 

Os profissionais dos meios de comunicação social apelam à prossecução do projeto-piloto 

O projeto é amplamente solicitado pelos meios de comunicação social. Com efeito, a proposta baseia-se 

em entrevistas com 30 editores e editoras na série #Media4EU, bem como nos resultados do primeiro ano 

do projeto-piloto. Tudo isto se traduz num forte apoio nos meios de comunicação social e nos círculos 

políticos (estão disponíveis as conclusões do projeto e a lista de apoiantes). A presente proposta já é 

apoiada por 50 órgãos de comunicação social, peritos e associações, bem como por alguns deputados ao 

Parlamento Europeu de diferentes grupos políticos. A fim de assegurar a inovação, há que respeitar os 

princípios de independência e eficácia. 

Com base nestas entrevistas, foram tidos em conta vários elementos: tentativas anteriores baseadas 

essencialmente no intercâmbio de conteúdos, na formação de jornalistas e na avaliação comparativa 

externa. Este projeto centra-se na inovação sustentável dos meios de comunicação social, e não apenas na 

cobertura de temas europeus. Com efeito, já existem várias formas de apoio à cobertura mediática a nível 
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europeu, mas habitualmente não são sustentáveis uma vez retirado o apoio da UE. 

Elevado retorno do investimento 

O projeto terá uma excelente relação custo-eficácia e um elevado impacto. A promoção do projeto e a pré-

seleção dos candidatos terão em conta não só os perfis individuais, mas também as ideias que o projeto 

pretende explorar, assegurando um bom retorno do investimento aos empregadores em termos de tempo e 

salários. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Em função do orçamento disponível, várias centenas de «estrelas em ascensão» e órgãos de comunicação 

social podem estar ligados. O projeto não cobrirá as despesas com os salários dos participantes, mas 

apenas os custos de mobilidade e de formação (para além da promoção,A fim de colocar a tónica nos 

jovens profissionais (que não estudantes) e em competências específicas, é necessário envolver o serviço 

pertinente da Comissão. A gestão do projeto poderá ser assegurada quer pela DG GROW (uma componente 

«setorial» do seu programa «Erasmus para Jovens Empresários»), quer pela DG Connect (uma nova direção 

dos meios de comunicação social, que complete as suas ações de I&D com competências no domínio da 

inovação). Existem diferentes procedimentos, nomeadamente convites à apresentação de propostas ou 

processos de seleção e administração). Por conseguinte, o custo por participante será rigorosamente 

controlado, assegurando a obtenção de resultados reais e um bom efeito multiplicador. Com base na 

experiência dos iniciadores, registar-se-ão muito mais candidaturas do que o número de lugares 

disponíveis. Por conseguinte, a seleção será rigorosa e dará um novo impulso à carreira dos participantes, 

a par de uma boa «marca».limitada, a fim de selecionar rapidamente uma boa «organização da gestão».  

JUSTIFICAÇÃO: 

Os ataques contra a democracia, a desinformação e outros desafios colocados à comunicação social 

requerem a cooperação entre meios de comunicação social, países e funções. O intercâmbio de «estrelas em 

ascensão» dos meios de comunicação social é um meio eficaz de acelerar a inovação e a mudança. Neste 

contexto, o Programa «Erasmus para os profissionais dos meios de comunicação social», que financia os 

intercâmbios transfronteiras e os projetos de inovação, deve ser renovado e reforçado. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4024 

 

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

Projeto de alteração 1637 
=== BUDG/3655 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3655 = Alteração de compromisso 

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

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 1 000 000 500 000 1 000 000 1 062 500 

Reserva           

Total 750 000 375 000 p.m. 562 500 p.m. 562 500 1 000 000 500 000 1 000 000 1 062 500 

Observações: 

Antes do parágrafo: 
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As novas tecnologias alteram de forma radical e constante .......... conduzir também à limitação da liberdade 

de expressão. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a prorrogar a ação preparatória por um segundo ano, para além de 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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5758 

 

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

Projeto de alteração 1638 
=== BUDG/3620 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3620 = Alteração de compromisso 

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

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       1 400 000 700 000 1 400 000 700 000 

Reserva           

Total       1 400 000 700 000 1 400 000 700 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Mecanismo à escala europeia 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 à escala europeia de resposta 

rápida a violações da liberdade dos meios de comunicação social proporcionará uma proteção concreta 

aos jornalistas, alargando-se à verificação de factos, no patrocínio, à monitorização, à informação do 

público europeu e à 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 à escala europeia de resposta a 

violações da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. 

Este projeto-piloto permitirá a criação de um mecanismo à escala europeia de resposta rápida a fim de 
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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 representantes aos países afetados e a 

luta contra a impunidade será apoiada pelo patrocínio. A monitorização da situação fornecerá 

informações fiáveis e completas ao público e às autoridades europeias. Esta medida promove a 

sensibilização e permite a emissão de alertas precoces. Os instrumentos serão adaptados em função das 

necessidades individuais, caso a caso. O conjunto único de ferramentas que faz parte do 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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5752 

 

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

Projeto de alteração 1639 
=== BUDG/3656 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3656 = Alteração de compromisso 

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

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       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Ação preparatória — Fundo para o jornalismo de investigação transfronteiras  

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Esta ação preparatória terá por base o projeto #IJ4EU de bolsas de investigação europeias destinadas à 

promoção do jornalismo de investigação. 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. A ação preparatória reforçará a esfera pública 

europeia e ajudará a criar 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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5756 

 

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

Projeto de alteração 106 
=== ITRE/5101 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 2 500 000  109 455 551 108 276 000 

Reserva           

Total 119 345 512 81 826 000 109 455 551 108 276 000 106 955 551 108 276 000 2 500 000  109 455 551 108 276 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 107 
=== ITRE/5102 === 
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apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1640 
=== BUDG/3621 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3621 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 03 77 

Designação: 

Projetos-piloto e ações preparatórias 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 03 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 03 77 02       980 000 490 000 980 000 490 000 

Reserva           

Total       980 000 490 000 980 000 490 000 

Designação: 

Acesso à Internet de banda larga por satélite para disponibilizar conteúdos multimédia educativos às 

escolas não ligadas à Internet 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Um dos principais objetivos das instituições da UE consiste em melhorar a coordenação das políticas a 

nível da UE e dos Estados-Membros no que se refere à promoção da utilização das TIC nos sistemas de 

educação, formação e aprendizagem. Uma das condições para a integração das TIC é aumentar a 

disponibilidade e a qualidade da conectividade aos serviços Internet de banda larga das escolas e salas de 

aula, especialmente nas zonas rurais e de fraca densidade populacional, através da adoção de políticas 

específicas. 

A Comissão afetou recursos para melhorar a conectividade entre escolas e a Internet, promovendo a 

coordenação de políticas através de várias iniciativas. Uma destas iniciativas é a Comunicação da 
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Comissão «Abrir a Educação: Ensino e aprendizagem para todos de maneira inovadora graças às novas 

tecnologias e aos Recursos Educativos Abertos», na qual se afirma claramente que «Em algumas partes 

da Europa ainda é preciso melhorar a infraestrutura local das TIC (banda larga, conteúdos, 

ferramentas)...» e que «os Estados-Membros investem na melhoria das infraestruturas educativas 

nacionais (TIC, recursos educativos digitais, banda larga) mas a fragmentação e a falta de 

homogeneidade entre os países persiste». Em média, 93 % dos estudantes da UE têm acesso à Internet em 

casa mas apenas 72 % têm acesso à Internet num local de ensino e, por vezes, não na sala de aula. 

A inovação no setor da educação continua a ser uma prioridade fundamental para a Comissão, como 

claramente indicado na Comunicação «Conectividade para um Mercado Único Digital Concorrencial – 

Rumo a uma Sociedade Europeia a Gigabits» (COM (2016) 0587). O Parlamento Europeu – na sua 

resolução, de 1 de junho de 2017, sobre a conectividade à Internet para o crescimento, a competitividade e 

a coesão: a sociedade europeia a gigabit e 5G (2016/2305 (INI)) – acolheu com satisfação o plano 

ambicioso de disponibilização da Internet ultrarrápida nas escolas primárias e secundárias, universidades 

e bibliotecas até 2025, em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

Tambem destacou que uma conectividade mais rápida e melhor oferece grandes oportunidades para 

melhorar os métodos de ensino, promover a investigação e desenvolver serviços educativos em linha de 

alta qualidade, bem como para criar melhores oportunidades de aprendizagem à distância. 

O Parlamento Europeu sublinhou igualmente que – para que o objetivo gigabit tenha pleno impacto na 

nossa economia e para que não se percam oportunidades – é importante eliminar a fratura digital e evitar 

a abertura de novas clivagens e que, para este fim, os Estados-Membros e a Comissão devem explorar as 

oportunidades de financiamento para apoiar a sua realização nos principais motores socioeconómicos 

(escolas, universidades, administrações públicas). 

Em 2016, muitas escolas da UE continuavam a não ter acesso de banda larga (especialmente as escolas 

primárias, 25 % das quais não têm acesso de banda larga ou mesmo nenhum acesso à Internet). As 

principais razões desta situação são as seguintes: 

- Pouca sensibilização das escolas e das autoridades locais para as opções técnicas disponíveis para 

aceder à Internet de banda larga; 

- Um número limitado de programas nacionais de apoio institucional específicos e de grande dimensão; 

- Falta de conhecimento sobre as opções de financiamento possíveis, incluindo os sistemas de vales, e 

sobre a forma de as executar. 

Em 2015, a Comissão publicou um convite à apresentação de propostas para um estudo de viabilidade 

sobre o fornecimento de banda larga via satélite às escolas situadas em zonas rurais e não cobertas por 

banda larga fixa ou sem fios. 

O estudo, denominado «Satellite broadband for schools: Feasibility study» (SMART 2015/0061), foi 

publicado em setembro de 2017 e confirmou que a utilização do acesso e da distribuição por satélite é 

uma solução eficaz para disponibilizar de imediato o acesso à Internet de banda larga e conteúdos 

multimédia educativos às escolas sem ligação ou com uma ligação fraca à Internet e que, sem esta 

possibilidade, permanecerão nesta situação ainda durante algum tempo. 

Objetivo do projeto-piloto 

O objetivo do projeto-piloto consiste em apoiar os resultados do estudo de viabilidade através de ensaios 

de campo em regiões da UE com escolas em áreas de clivagem digital. Em especial, contribuirá para 

avaliar os benefícios de uma conectividade imediata, através de banda larga por satélite, das escolas 

afetadas pela clivagem digital, com o apoio das autoridades regionais ou nacionais, antes de se fazerem 

sentir os benefícios ainda maiores que a Sociedade Europeia a Gigabits irá subsequentemente 

disponibilizar em termos gerais. 

Consequentemente, o projeto-piloto com uma duração de dois anos deverá: 

i) Identificar as regiões da UE com um grande número de escolas (em particular, escolas primárias) 
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afetadas pela clivagem digital a longo prazo; 

ii) Aplicar sistemas de vales simples, eficientes e económicos para subsidiar a aquisição de banda larga 

por satélite para acesso e distribuição de conteúdos multimédia educativos (por exemplo, criação de 

bibliotecas digitais), conforme recomendado no estudo de viabilidade; e 

iii) Promover a divulgação e comunicação (por exemplo, através de seminários). 

No âmbito deste processo, o projeto-piloto envolverá as partes interessadas europeias relevantes na cadeia 

de abastecimento das TIC e assegurará a coordenação com as partes interessadas da educação 

(ministérios da educação, Comissão, etc.). 

O projeto-piloto será executado através de uma subvenção – concedida sem convite à apresentação de 

propostas – à Rede de Regiões Europeias Utilizadoras de Tecnologias Espaciais (NEREUS), que é uma 

plataforma dinâmica para todas as regiões europeias que desejem utilizar tecnologias espaciais para 

melhorar as suas políticas públicas a favor dos seus cidadãos. O projeto-piloto decorrerá ao longo de dois 

anos (2018 e 2019) com base nessa subvenção. 

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: 

Está prevista a concessão duma subvenção – sem convite à apresentação de propostas – à Rede de Regiões 

Europeias Utilizadoras de Tecnologias Espaciais (NEREUS), em conformidade com o artigo 128.º do 

Regulamento Financeiro (e o artigo 190.º, n.º 1, alínea f), das normas de execução) em virtude da 

competência representativa, administrativa e técnica do beneficiário. A NEREUS exprime a dimensão 

regional das políticas espaciais europeias que reforçam a participação das empresas, das universidades e dos 

cidadãos nas colaborações europeias. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4040 

 

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

Projeto de alteração 1641 
=== BUDG/3584 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3584 = Alteração de compromisso 

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

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 21 500 000 20 000 000 449 937 089 221 142 000 

Reserva           

Total 426 837 832 378 998 000 429 937 089 201 142 000 428 437 089 201 142 000 21 500 000 20 000 000 449 937 089 221 142 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Devido à sua popularidade, as TFE abertas receberam muito mais propostas excelentes do que as que 
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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. 

Alteração de compromisso entre EPP//7905 

 

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

Projeto de alteração 109 
=== ITRE/5105 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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           

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: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 110 
=== ITRE/5107 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 111 
=== ITRE/5108 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 
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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 112 
=== ITRE/5109 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 113 
=== ITRE/5110 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 07 31 — Empresa comum ECSEL (Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma Liderança 

Europeia) — 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 

09 04 07 31 1 962 124 1 962 124 2 010 000 2 010 000 1 958 000 1 958 000 52 000 52 000 2 010 000 2 010 000 

Reserva           

Total 1 962 124 1 962 124 2 010 000 2 010 000 1 958 000 1 958 000 52 000 52 000 2 010 000 2 010 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 114 
=== ITRE/5111 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

Número 09 04 07 32 — Empresa comum ECSEL (Componentes e Sistemas Eletrónicos para uma Liderança 

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 07 32 178 000 000 176 910 000 188 000 000 159 289 000 181 000 000 159 289 000 7 000 000  188 000 000 159 289 000 

Reserva           

Total 178 000 000 176 910 000 188 000 000 159 289 000 181 000 000 159 289 000 7 000 000  188 000 000 159 289 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1642 
=== BUDG/3622 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3622 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 04 77 20 — Projeto-piloto — A arte e o aproveitamento da criatividade digital em prol das 

empresas, das regiões e da sociedade europeias 

Alterar os montantes do seguinte 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 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

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. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4069 

 

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

Projeto de alteração 1643 
=== BUDG/3627 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3627 = Alteração de compromisso 

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

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       350 000 175 000 350 000 175 000 
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 Orçamento 2018 Projeto de orçamento 2019 Posição do Conselho 2019 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       350 000 175 000 350 000 175 000 

Designação: 

Projeto-piloto — "Girls 4 STEM" na Europa 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto permitirá 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 nesta área 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. 

Esta rede para o intercâmbio de boas práticas na promoção de "Girls 4 STEM" será uma rede de escolas, 

universidades, empresas e organizações da sociedade civil destinada a atrair estudantes do sexo feminino 

e trabalhadoras para os setores STEM e a sensibilizar os estudantes e o pessoal académico no que diz 

respeito ao vasto leque de opções de educação e formação. A rede funcionará como uma plataforma para 

o intercâmbio de experiências e apoio à progressão das raparigas na educação e nas carreiras STEM. 

O principal objetivo dos campos de verão STEM da UE para raparigas consiste 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 

pelos 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 STEM. As empresas de TIC, as empresas com departamentos técnicos e os centros de formação 

técnica, as universidades e os centros de investigação serão 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 introduzirão os princípios da engenharia informática e da linguagem da programação junto de 

raparigas do ensino secundário. O programa de verão abrangerá todos os países da UE e dirigir-se-á a 

1000 raparigas do ensino secundário, muitas das quais provêm de meios sub-representados. Aprenderão 

programação, reforçando 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 da 

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 centrar-se-á em ferramentas reais (Ruby, 

Javascript, HTML, CSS) para dotar as participantes de maiores competências 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 
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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. 

Alteração de compromisso entre FEMM/6040 

 

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

Projeto de alteração 1644 
=== BUDG/3625 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3625 = Alteração de compromisso 

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

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       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 ação preparatória destina-se a dar seguimento a um projeto-piloto anterior. Incentivar e apoiará 

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 

que integrem, como opção por defeito, nas suas ferramentas ou plataformas de criação, parâmetros que 

respondam aos requisitos desta norma. Será dada prioridade 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 para a criação para de conteúdos 

web do setor público; as subvenções poderão igualmente ser utilizadas para o ensaio dos serviços. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

298 de 26.10.2012, p. 1). 

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 
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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. 

Alteração de compromisso entre IMCO/6160 

 

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

Projeto de alteração 1645 
=== BUDG/3623 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3623 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 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 

09 04 77 24       390 000 195 000 390 000 195 000 

Reserva           

Total       390 000 195 000 390 000 195 000 

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 é, no mínimo, 

duvidoso, como demonstra o escândalo que envolveu a Cambridge Analytica e o 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 
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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. Noutras 

observações, 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». 

No mesmo espírito, o projeto-piloto criará 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 abrangerá 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 constituirá 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 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 está dividido 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). 
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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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5826 

 

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

Projeto de alteração 1646 
=== BUDG/3626 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3626 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 09 04 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 

09 04 77 25       350 000 175 000 350 000 175 000 

Reserva           

Total       350 000 175 000 350 000 175 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Dificuldades de leitura e acesso a documentos – uma abordagem adequada 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

As dificuldades de leitura são uma das patologias neurológicas mais comuns que afetam os cidadãos 

europeus. A dislexia e outras perturbações não estão relacionadas com a inteligência ou com o desejo de 

aprender, mas, por vezes, é difícil encontrar, desenvolver e incorporar os instrumentos adequados na vida 

quotidiana.  

Tal é particularmente válido para as instituições públicas que têm de ser acessíveis e transparentes para 

todos, incluindo para as pessoas mais vulneráveis.  

Este projeto-piloto desenvolverá um sistema à escala europeia para o acesso a documentos oficiais por 

parte das pessoas com dificuldades de leitura. 

Etapas: 

1. Avaliação das tecnologias atualmente disponíveis, desde o corpo tipográfico (por exemplo, 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; 
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Estimativa dos 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. 

Sempre que possível, a tecnologia pode ser adaptada de forma a melhor satisfazer as necessidades das 

instituições.  

Poderá igualmente ser possível lançar um procedimento de contratação pública à escala europeia, a fim 

de selecionar uma empresa ou uma empresa em fase de arranque que possa desenvolver a tecnologia a 

partir do zero.  

Uma vez definida e bem estabelecida, a solução poderá também ser partilhada com as autoridades 

nacionais e locais, por forma a disponibilizar uma quantidade ainda mais significativa de documentos e 

de atos oficiais. 

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. 

Alteração de compromisso entre BUDG/4005 

 

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

Projeto de alteração 1647 
=== BUDG/3593 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3593 = Alteração de compromisso 

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

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 10 300 000 2 500 000 122 260 000 108 300 000 

Reserva           

Total 109 145 000 99 000 000 117 260 000 105 800 000 111 960 000 105 800 000 10 300 000 2 500 000 122 260 000 108 300 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As eventuais receitas provenientes das contribuições .......... 2, alíneas e), f) e g), do Regulamento Financeiro. 
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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 conteúdos culturais europeus, 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 sofrer um aumento de cerca de 44%. A alteração propõe um aumento 

considerável 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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5816 

 

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

Projeto de alteração 1648 
=== BUDG/3594 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3594 = Alteração de compromisso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 09 05 05 — Ações multimédia 

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 3 200 000 1 600 000 23 546 000 22 600 000 

Reserva           

Total 19 960 000 14 602 226 20 346 000 21 000 000 20 346 000 21 000 000 3 200 000 1 600 000 23 546 000 22 600 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Na execução deste artigo, a Comissão deverá ter devidamente .......... Grupo Interinstitucional para a 

Informação (GII). 

Acrescentar o texto seguinte: 

A dotação adicional destina-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. 
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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. 

No contexto das próximas eleições europeias de 2019, da escalada do nacionalismo e do populismo na 

Europa e da propagação de notícias falsas, é urgente proporcionar aos cidadãos um fórum verdadeiramente 

imparcial para o debate e um vasto acesso a informações dignas de confiança, fiáveis e independentes. A 

Euronews tem um papel fundamental a desempenhar, uma vez que se propõe constituir o lugar de confiança 

por excelência em torno do qual os cidadãos da Europa, a despeito das suas divisões, se podem reunir e que 

tem como missão dar uma perspetiva europeia única às notícias. 

Alteração de compromisso entre CULT/5832 

 

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

Projeto de alteração 11 
=== CULT/5765 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 09 05 77 06 — Ação preparatória — literacia mediática para todos 

Alterar os montantes do seguinte 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 77 06 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 500 000 250 000 500 000 500 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 500 000 250 000 500 000 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo ano da ação preparatória. É necessário um apoio orçamental suplementar para maximizar o impacto 

positivo da ação preparatória, com vista a alcançar um nível mais elevado de benefícios societais e 

democráticos. 

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

Projeto de alteração 1649 
=== BUDG/3657 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3657 = Alteração de compromisso 

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

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. 250 000 700 000 350 000 700 000 600 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 700 000 350 000 700 000 600 000 

Designação: 

Projeto-pilotoProjeto-Piloto — EstágiosPossibilidades de estágio para jornalistas que trabalhemmeios de 
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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 que visam 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 

autorizações por liquidar de exercícios anteriores no âmbito do projeto-piloto. 

Objetivo: contribuir para aumentar a capacidade dos meios de comunicação que trabalham em línguas 

minoritárias não europeias, através de estágios nas principais empresas europeias de comunicação e nos 

meios de comunicação social em línguas minoritárias, 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 as suas audiências minoritárias sobre os 

valores europeus e as atividades das instituições europeias e será 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, com a duração de um ano,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 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 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 complementacomplementará as atividades desenvolvidas ao abrigo do subprograma MEDIA, uma 
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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 

capacidades dos meios de comunicação social minoritários, dotando os seus jornalistas de novas 

competências profissionais adquiridas nas melhores empresas europeias de comunicação social. 

Alteração de compromisso entre CULT/5767 

 

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

Projeto de alteração 1650 
=== BUDG/3660 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3660 = Alteração de compromisso 

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

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: 

Ação preparatória — Os cinemas, polos de inovação das coletividades locais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Os centros culturais estão a evoluir, combinando cinema, música, espetáculos ao vivo, exposições e outras 

manifestações, e a oferecer possibilidades de formação, como ateliês sobre, por exemplo, as novas 

tecnologias. 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 destina-se a testar novas experiências cinematográficas, tendo em conta as 

necessidades do público local, e 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 
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formações), 

d) no ensaio de novas formas 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 

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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5764 

 

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

Projeto de alteração 1651 
=== BUDG/3659 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3659 = Alteração de compromisso 

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

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       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

Reserva           

Total       1 050 000 525 000 1 050 000 525 000 

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 
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e produtos se torna difícil devido à estrutura das PME e a questões de financiamento. 

Medidas necessárias 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 

por parte dos intervenientes europeus, a fim de satisfazer as elevadas exigências e cobrir os custos, que 

não podem ser geridos pelas empresas a título individual. 

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. 

Alteração de compromisso entre CULT/5763 

 

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

Projeto de alteração 1652 
=== BUDG/3658 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3658 = Alteração de compromisso 

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

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       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 

Reserva           

Total       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 
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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 tem dois objetivos distintos: 

- fornecer apoio financeiro ao jornalismo de investigação; 

- fornecer apoio direto ao jornalismo de investigação e proteção dos jornalistas expostos. 

1) No que se refere ao primeiro objetivo, o projeto-piloto criará 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. Será 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 terão de ser estudados como 

parte do projeto). Este regime de financiamento será gerido por uma organização intermediária 

independente (sem ligações a nível nacional). A avaliação dos pedidos de financiamento será efetuada por 

uma equipa composta por membros da Comissão, jornalistas de investigação e outros peritos na matéria. 

Exemplos de projetos que podem ser apoiados: 

(a) Documentação e investigação da utilização dos fundos europeus; 

(b) Levantamento 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 página); no Reino Unido, cada página pode chegar a 9 libras esterlinas; em 

Malta, o custo é de 5 EUR por folha; 

(d) Subscrições de programas de software que correlacionam dados e bases de dados (que podem custar 

até 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 é detida por oligarcas da comunicação social ou se encontra sob a influência destes; 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 poderá 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) No que respeita ao segundo objetivo, o projeto-piloto criará um mecanismo de resposta rápida à escala 

europeia que apoie diretamente os jornalistas de investigação, com o objetivo de reforçar a liberdade de 
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imprensa e dos meios de comunicação social nos Estados-Membros da UE e nos países candidatos. O 

objetivo do 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 da comunicação social. O mecanismo será suficientemente flexível para se 

adaptar à rápida evolução das necessidades. Entre as suas 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 representantes aos países afetados e o patrocínio de causas apoiará a luta 

contra a impunidade. O acompanhamento fornecerá 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). 

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. 

Alteração de compromisso entre LIBE/5651 

 

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

Projeto de alteração 115 
=== ITRE/5132 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 10 01 05 02 — Pessoal externo que executa os programas de investigação e inovação — Programa-

Quadro 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 

10 01 05 02 33 322 610 33 322 610 34 155 675 34 155 675 32 989 675 32 989 675 1 166 000 1 166 000 34 155 675 34 155 675 

Reserva           

Total 33 322 610 33 322 610 34 155 675 34 155 675 32 989 675 32 989 675 1 166 000 1 166 000 34 155 675 34 155 675 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 116 
=== ITRE/5134 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 10 01 05 04 — Outras despesas com novas grandes infraestruturas de investigação — Programa-

Quadro 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 

10 01 05 04 2 000 000 2 000 000 2 040 000 2 040 000 2 000 000 2 000 000 40 000 40 000 2 040 000 2 040 000 

Reserva           

Total 2 000 000 2 000 000 2 040 000 2 040 000 2 000 000 2 000 000 40 000 40 000 2 040 000 2 040 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 117 
=== ITRE/5135 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 10 01 05 11 — Despesas relativas aos funcionários e agentes temporários que executam os 

programas de investigação e inovação — Programa Euratom 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

10 01 05 11 54 200 000 54 200 000 55 826 000 55 826 000 54 226 000 54 226 000 1 600 000 1 600 000 55 826 000 55 826 000 

Reserva           

Total 54 200 000 54 200 000 55 826 000 55 826 000 54 226 000 54 226 000 1 600 000 1 600 000 55 826 000 55 826 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 118 
=== ITRE/5136 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 10 01 05 12 — Pessoal externo que executa os programas de investigação e inovação — Programa 

Euratom 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

10 01 05 12 10 000 000 10 000 000 10 250 000 10 250 000 9 900 000 9 900 000 350 000 350 000 10 250 000 10 250 000 

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 10 000 000 10 000 000 10 250 000 10 250 000 9 900 000 9 900 000 350 000 350 000 10 250 000 10 250 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 119 
=== ITRE/5137 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 10 01 05 13 — Outras despesas de gestão dos programas de investigação e inovação — Programa 

Euratom 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

10 01 05 13 35 045 400 35 045 400 36 360 937 36 360 937 35 060 937 35 060 937 1 300 000 1 300 000 36 360 937 36 360 937 

Reserva           

Total 35 045 400 35 045 400 36 360 937 36 360 937 35 060 937 35 060 937 1 300 000 1 300 000 36 360 937 36 360 937 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 120 
=== ITRE/5139 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 10 02 01 — Horizonte 2020 — Apoio científico e técnico às políticas da União, orientado para as 

necessidades dos clientes 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

10 02 01 27 183 960 26 500 000 38 167 300 31 000 000 31 167 300 31 000 000 7 000 000  38 167 300 31 000 000 

Reserva           

Total 27 183 960 26 500 000 38 167 300 31 000 000 31 167 300 31 000 000 7 000 000  38 167 300 31 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 121 
=== ITRE/5142 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

Artigo 10 03 01 — Atividades Euratom de investigação direta 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

10 03 01 10 881 000 10 000 000 12 094 519 11 000 000 10 144 519 11 000 000 1 950 000  12 094 519 11 000 000 

Reserva           

Total 10 881 000 10 000 000 12 094 519 11 000 000 10 144 519 11 000 000 1 950 000  12 094 519 11 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 293 
=== PECH/5957 === 

apresentada por Comissão das Pescas 

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

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 294 
=== PECH/5958 === 

apresentada por Comissão das Pescas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 11 06 62 03 — Contribuições voluntárias para organizações internacionais 

Alterar os montantes do seguinte 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 03 12 292 000 10 900 000 13 640 000 9 500 000 12 640 000 9 500 000 1 000 000  13 640 000 9 500 000 

Reserva           

Total 12 292 000 10 900 000 13 640 000 9 500 000 12 640 000 9 500 000 1 000 000  13 640 000 9 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 295 
=== PECH/5959 === 

apresentada por Comissão das Pescas 

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

Número 11 06 62 04 — Governação e comunicação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

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

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

11 06 62 04 5 600 000 5 800 000 5 900 000 4 100 000 5 730 000 4 100 000 170 000  5 900 000 4 100 000 

Reserva           

Total 5 600 000 5 800 000 5 900 000 4 100 000 5 730 000 4 100 000 170 000  5 900 000 4 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 289 
=== ECON/6138 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 03 — Normas no domínio do relato financeiro e da auditoria 

Modificar os valores e condições para liberar a reserva 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 03 8 446 000 8 400 250 8 615 000 8 515 000 8 615 000 8 515 000 -1 000 000 -1 000 000 7 615 000 7 515 000 

Reserva       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Total 8 446 000 8 400 250 8 615 000 8 515 000 8 615 000 8 515 000   8 615 000 8 515 000 

Condições para desbloquear a reserva: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A reserva deve ser libertada na condição de a Fundação IFRS e o PIOB satisfazerem os pedidos 

formulados no relatório de iniciativa (Stolojan) do Parlamento Europeu sobre a avaliação das IAS e as 

atividades da Fundação IFRS, do EFRAG e do PIOB (2016/2006(INI)). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Deve ser assegurado financiamento para os pedidos formulados no relatório de iniciativa (Stolojan)do 

Parlamento Europeu sobre a avaliação das IAS e as atividades da Fundação IFRS, do EFRAG e do PIOB 

(2016/2006(INI)). 

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

Projeto de alteração 910 
=== EPP//8075 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 04 — Autoridade Bancária Europeia (EBA) 

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 04 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 1 350 000 1 350 000 17 808 256 17 808 256 

Reserva       1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

Total 14 459 404 14 459 404 19 158 256 19 158 256 16 458 256 16 458 256 2 700 000 2 700 000 19 158 256 19 158 256 
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Observações: 

Antes do parágrafo: 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da .......... proteção dos consumidores de serviços 

financeiros. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A reserva será desbloqueada quando forem efetuados progressos consideráveis nas negociações relativas 

à avaliação da EBA. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento (PO). No entanto, tendo em conta a lentidão dos progressos das 

negociações, convém colocar na reserva 50 % das dotações destinadas à avaliação da ESA. 

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

Projeto de alteração 909 
=== EPP//8074 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 05 — Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) 

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 05 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 2 120 150 2 120 150 11 594 384 11 594 384 

Reserva       1 879 850 1 879 850 1 879 850 1 879 850 

Total 9 257 747 9 257 747 13 474 234 13 474 234 9 474 234 9 474 234 4 000 000 4 000 000 13 474 234 13 474 234 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da .......... proteção dos consumidores de serviços 

financeiros. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A reserva será desbloqueada quando forem realizados progressos consideráveis nas negociações relativas 

à avaliação da EIOPA. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento (PO). No entanto, tendo em conta a lentidão dos progressos das 

negociações, convém colocar na reserva cerca de 50 % das dotações destinadas à avaliação da ESA. 

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

Projeto de alteração 908 
=== EPP//8073 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 12 02 06 — Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) 

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 
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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 

12 02 06 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 336 000 336 000 29 371 160 29 371 160 

Reserva       8 864 000 8 864 000 8 864 000 8 864 000 

Total 11 636 615 11 636 615 38 235 160 38 235 160 29 035 160 29 035 160 9 200 000 9 200 000 38 235 160 38 235 160 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da .......... proteção dos consumidores de serviços 

financeiros. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A reserva será desbloqueada quando forem realizados progressos consideráveis nas negociações relativas 

à avaliação da ESMA. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento (PO). No entanto, tendo em conta a lentidão dos progressos das 

negociações, convém colocar na reserva 50 % das dotações destinadas à avaliação da ESA. 

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

Projeto de alteração 1653 
=== BUDG/3628 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3628 = Alteração de compromisso 

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

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       550 000 275 000 550 000 275 000 

Reserva           

Total       550 000 275 000 550 000 275 000 

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: 

Antes do parágrafo: 

 

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. Tal 

significa na prática que existe nos mercados financeiros mundial e da União uma fonte muito importante 

de risco sistémico devido a esses «ativos dependentes de carbono». 

Após o parágrafo: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

No âmbito do seu plano de ação sobre o financiamento do crescimento sustentável, a Comissão anunciou 

que, no segundo trimestre de 2018, proporia 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 dos Assuntos Económicos do Parlamento Europeu adotou um relatório 

sobre financiamento sustentável em que solicitava à Comissão que adotasse 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 apoiará 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 

serão utilizadas 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. 

Alteração de compromisso entre ECON/6487 

 

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

Projeto de alteração 1654 
=== BUDG/3641 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 
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BUDG/3641 = Alteração de compromisso 

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

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       2 100 000 1 050 000 2 100 000 1 050 000 

Reserva           

Total       2 100 000 1 050 000 2 100 000 1 050 000 

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 destina-se a reduzir o consumo interno de energia dos agregados familiares e a 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 os agregados familiares que se encontram em risco de pobreza energética e, por conseguinte, 

combater a situação da forma mais eficaz. 

Uma vez concluído o projeto, os resultados incluirão: 

- Prestação de apoio técnico aos agregados familiares vulneráveis para reduzir o consumo de energia e os 

custos, assim como de apoio para melhorar o seu desempenho energético; 

- Medidas transversais a uma série de departamentos governamentais relacionados com a saúde pública, 

os serviços sociais, a habitação e o ambiente, para que sejam tomadas medidas coordenadas para fazer 

face aos vários aspetos da pobreza energética, que causa problemas de saúde pública e vulnerabilidade 

social e está muitas vezes associada a 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 todos os municípios; 

- Medidas para permitir que os consumidores revejam os seus padrões de consumo de energia; 

- Avaliações 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 centrar-se-á tanto em medidas de sensibilização e de intercâmbio de boas práticas 

locais e regionais para combater a pobreza energética como 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 em situação de pobreza energética e não dispõem de meios 

suficientes para assegurar o conforto térmico adequado dos seus 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 
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energéticos. 

O novo Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, que celebrou recentemente o seu décimo aniversário, é 

um movimento único da base para o topo de que são signatárias 7 755 cidades e reúne autoridades locais 

e regionais que se comprometem voluntariamente a realizar os objetivos climáticos e energéticos da UE, 

oferecendo aos cidadãos uma elevada qualidade de vida em cidades sustentáveis e resistentes às 

alterações climáticas. 

Em 25 de setembro de 2015, as Nações Unidas adotaram um conjunto de objetivos para erradicar a 

pobreza, proteger o planeta e assegurar a prosperidade de todos no âmbito de uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável. Cada objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) tem metas específicas a 

atingir nos próximos 15 anos. O ODS 1 (erradicar a pobreza) e o ODS 7 (garantir o acesso de todos a 

serviços de energia fiáveis, sustentáveis e modernos, a preços acessíveis) estão relacionados com este 

projeto. Paralelamente, está em curso uma iniciativa – Agenda Urbana da UE – para abordar diferentes 

aspetos fundamentais da futura política da UE neste domínio. Este processo envolve duas parcerias 

específicas: 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. Em termos de emprego, segurança, alterações climáticas, produção de 

alimentos ou aumento dos rendimentos, o acesso universal à energia 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. 

Alteração de compromisso entre EMPL/5540 

 

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

Projeto de alteração 1655 
=== BUDG/3643 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3643 = Alteração de compromisso 

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

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       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 

Reserva           

Total       1 275 000 637 500 1 275 000 637 500 

Designação: 
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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, com vista à reconversão e modernização do 

parque imobiliário existente. Tendo em conta o elevado número de construções envolvidas, o plano deve 

basear-se em critérios de elevada eficiência e sustentabilidade económica e ambiental. Este objetivo está 

amplamente incluído na proposta da Comissão, de 23 de novembro de 2017, de uma decisão do 

Parlamento e do Conselho Europeu relativa à 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 nesta matéria através de uma integração cada vez mais eficaz das 

políticas de redução dos riscos nas políticas de coesão. O projeto-piloto definirá, 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, 

de modo a produzir um impacto ambiental significativo (redução das emissões de CO2, redução da 

quantidade de resíduos resultantes de intervenções generalizadas de substituição de edifícios, etc.). As 

medidas a desenvolver terão em conta a experiência já adquirida no domínio da energia com as Diretivas 

2010/31/UE e 2012/27/UE, embora se devam limitar ao desempenho energético no setor da construção, e 

serão integradas num processo de intervenção sustentável que inclua o reforço das construções contra 

sismos. As atividades planeadas serão complementares às já em curso e diretamente integradas nas 

mesmas no âmbito do Centro Comum de Investigação, em especial do 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. 

Alteração de compromisso entre REGI/6051 

 

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

Projeto de alteração 1656 
=== BUDG/3642 === 
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apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3642 = Alteração de compromisso 

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

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       300 000 150 000 300 000 150 000 

Reserva           

Total       300 000 150 000 300 000 150 000 

Designação: 

Projeto-Piloto — Explorar o potencial do financiamento colaborativo para os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto melhorará os conhecimentos e as competências dos prestadores de financiamento 

colaborativo e das autoridades de gestão, contribuindo para melhorar o seu desempenho no contexto dos 

FEEI. Além disso, o projeto aumentará as capacidades das autoridades de gestão na conceção e aplicação 

de estratégias corretas e eficazes de afetação dos FEEI destinadas a produzir efeitos concretos e reais nos 

territórios em causa, 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 o envolvimento 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, a União Europeia e a política de coesão tornar-se-ão mais visíveis devido à utilização intensa 

de toda a gama de canais de comunicação pelos gestores dos projetos na implementação e promoção das 

suas campanhas de financiamento colaborativo. 

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 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. 

Alteração de compromisso entre REGI/6050 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1657 
=== BUDG/3520 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3520 = Alteração de compromisso 

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

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 1 000 000 35 122 000 26 000 000 

Reserva           

Total 34 473 000 26 000 000 33 122 000 25 000 000 33 122 000 25 000 000 2 000 000 1 000 000 35 122 000 26 000 000 

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. 

Alteração de compromisso entre EPP//8072 

 

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

Projeto de alteração 1658 
=== BUDG/3515 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 13 08 02 — Programa de Apoio às reformas estruturais (SRSP) — Assistência técnica operacional 

transferida da rubrica 2 (FEADER) 

Alterar os montantes do seguinte 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 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 

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 -40 000 000 -17 200 000 8 653 000 8 688 246 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta a conclusão bem-sucedida das negociações sobre a revisão do PARE, o Parlamento decide 

levantar a reserva introduzida pelo Conselho relativa aos montantes transferidos da subcategoria 1b. 

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

Projeto de alteração 1659 
=== BUDG/3629 === 
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apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3629 = Alteração de compromisso 

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

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       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

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 Papers 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 neste domínio (por exemplo, ONG, 

sindicatos e comunidades académicas). 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. 

Alteração de compromisso entre ECON/6455 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1660 
=== BUDG/3630 === 

apresentada por Comissão dos Orçamentos 

BUDG/3630 = Alteração de compromisso 

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

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       140 000 70 000 140 000 70 000 

Reserva           

Total       140 000 70 000 140 000 70 000 

Designação: 

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 Foreign Account Tax Compliance Act (Lei de Cumprimento Fiscal para Contas 

no Estrangeiro) 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 avaliará 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. Com base 

numa análise de dados provenientes de várias fontes, incluindo, mas não exclusivamente, o FMI, o Banco 

de Pagamentos Internacionais, a Comissão Europeia e académicos, este projeto-piloto apresentará 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 analisará também 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). O 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: 



 

 129 

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. 

Alteração de compromisso entre ECON/6456 

 


