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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Para dar resposta aos objetivos da Estratégia UE 2020 em matéria de luta contra o 
desemprego e a pobreza, a Comissão Europeia propõe um programa "para a mudança e a 
inovação social", que contribui para a realização de três das iniciativas emblemáticas:
"Juventude em Movimento", "Uma Agenda para Novas Competências e Empregos" e "A 
Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social".

A proposta prevê que este novo programa para o período 2014-2020 reúna três instrumentos 
que já existiam no período 2007-2013: o programa Progress, a rede EURES e o instrumento 
europeu de microfinanciamento Progress, que existe apenas desde 2010.

Através deste agrupamento, a Comissão Europeia pretende dar resposta aos objetivos de 
simplificação do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, propondo simplificar o acesso dos 
beneficiários aos mecanismos, diminuir os encargos administrativos, uniformizar as regras 
financeiras, assegurar um elevado nível de flexibilidade na execução e facilitar as sinergias 
entre os diferentes eixos do programa e outros programas comunitários (nomeadamente o 
Fundo Social Europeu).

Assim, vários dos artigos propostos pela Comissão vão ao encontro dessa procura de 
simplificação.

Deste modo, o recurso mais frequente a possibilidades como os financiamentos fixos ou os 
financiamentos a taxa fixa deverá permitir a redução dos encargos administrativos, quer para 
os serviços da Comissão responsáveis pela gestão quer para os beneficiários, nomeadamente 
no que respeita à execução dos programas de mobilidade.

De igual modo, seria criado um "balcão único" destinado aos organismos de 
microfinanciamento que lhes disponibilize, em simultâneo, os fundos necessários ao 
microfinanciamento, a assistência técnica e os meios para reforçar as suas capacidades 
("capacity building") e que deveria facilitar a atividade e a evolução dos referidos organismos.

Não obstante, o agrupamento num só programa dos três mecanismos já existentes, com 
objetivos, beneficiários finais, intervenientes e funcionamentos diferentes, corre o risco de 
enfraquecer a coerência da proposta, a flexibilidade do mecanismo e torna mais complexo o 
objetivo de sinergia entre estes subprogramas e outros fundos comunitários. Por conseguinte, 
é necessário reformular ou aprofundar algumas das sugestões da Comissão a fim de assegurar 
uma execução pertinente do programa, de forma a que os beneficiários finais e os agentes 
intermediários beneficiem o mais possível, seja qual for a dimensão destes últimos.

Os projetos devem ser apoiados não tanto em função da sua dimensão, mas sim do seu valor 
acrescentado europeu. Os "pequenos" projetos comunitários podem ter um valor acrescentado 
europeu real, como já foi demonstrado pela aplicação do instrumento de microfinanciamento.

A relatora propõe um método de repartição (em percentagens) entre os três subprogramas 
diferente do inicialmente proposto pela Comissão Europeia, mas ajustado às propostas da 
relatora de fundo, visando assegurar os meios necessários a cada um e a observância das suas 
especificidades respetivas.
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Da mesma forma, a relatora propõe que o montante total do programa, afeto às despesas 
administrativas da Comissão relacionadas com a gestão do programa, não deva exceder 2%.

Embora a relatora se congratule com a criação de uma reserva de 5% do montante total, que 
permite a adaptação anual às prioridades políticas e à evolução das necessidades, considera 
todavia que é preciso assegurar as prerrogativas da autoridade orçamental (Parlamento e 
Conselho) no momento de utilizar a referida reserva.

Além disso, a relatora manifesta inquietação quanto à sinergia efetiva entre o Programa para a 
Mudança e a Inovação Social e as restantes ações comunitárias no domínio social, em 
particular as que são financiadas pelo Fundo Social Europeu, bem como as relativas a projetos 
dos novos programas "Erasmus para todos" e "Direitos fundamentais e cidadania", 
nomeadamente no que respeita a questões de igualdade de género e de luta contra as 
discriminações, que já não fazem parte do subprograma Progress.

Por fim, deve ser dada uma atenção particular à avaliação do programa, nomeadamente no 
momento da avaliação comunicada pela Comissão em meados de 2017, a fim de ter em 
consideração as alterações necessárias a introduzir no programa no quadro do processo 
orçamental de 2018.

A relatora deseja ainda chamar a atenção para a necessidade de apoiar e reforçar o 
instrumento de microfinanciamento, que é parte integrante dos instrumentos financeiros 
inovadores que a Comissão pretende colocar em funcionamento no período 2014-2020. As 
necessidades das pessoas sem emprego (em particular dos que estão muito distantes do 
mercado de trabalho), dos trabalhadores em situação de pobreza e dos microempresários que 
desejem desenvolver a sua atividade incluem serviços financeiros (microcrédito, micro capital 
próprio e, na medida do possível, microsseguros) e serviços de acompanhamento Embora a 
proposta da Comissão permita assegurar, parcialmente, o acesso a serviços financeiros, não 
faz a articulação com os serviços de acompanhamento, muitas vezes financiados pelo Fundo 
Social Europeu. 

É ainda conveniente garantir que este mecanismo seja plena e integralmente clarificado, 
assegurando que, como propõe a Comissão, as receitas e pagamentos gerados pelas operações 
financeiras correspondentes sejam efetivamente atribuídos a esse mesmo instrumento 
financeiro.

Em termos gerais e sujeito a verificação, a Comissão parece propor uma estabilidade do 
financiamento atribuído ao programa relativamente ao período anterior, sabendo que os 
aspetos "discriminação e igualdade dos géneros" serão abordados em 2014-2020 no quadro do 
programa "Direitos fundamentais e cidadania" (rubrica 3). Além disso, tendo em conta a 
evolução das consultas entre as instituições sobre o próximo quadro financeiro plurianual, a 
relatora propõe adiar a votação sobre o montante a atribuir ao programa até que o acordo geral 
sobre o QFP 2014-2020 esteja concluído. No entanto, a relatora recorda que no n.º 163 da sua 
Resolução de 8 de junho de 2011 sobre "Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva", o Parlamento 
afirma-se "convicto de que será necessário pelo menos um aumento de 5% de recursos para o 
próximo QFP" em relação a 2012, e que é preciso assegurar os meios necessários à boa 
execução do programa.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salienta que o envelope financeiro 
especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma proposta dirigida à 
autoridade orçamental e que não pode ser 
determinado até que seja alcançado um 
acordo sobre a regulamentação referente 
ao Quadro Financeiro Plurianual (QFP); 

Justificação

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Reafirma a sua posição de que são 
necessários recursos adicionais 
suficientes para o próximo QFP, a fim de 
permitir que a União cumpra as 
prioridades políticas existentes e as novas 
tarefas previstas pelo Tratado de Lisboa, e 
esteja apta a responder a acontecimentos 
imprevistos; realça que, na sua resolução 
de 8 de junho de 2011 sobre "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva", o 
Parlamento apelou a que o nível de 
recursos do próximo QFP aumentasse 
pelo menos 5%, em relação ao valor de 
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2013; desafia o Conselho, caso não 
partilhe desta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
políticas ou projetos podem ser agora 
totalmente abandonados, não obstante o 
seu comprovado valor acrescentado 
europeu;

Justificação

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
pequena, média e grande envergadura com 
claro valor acrescentado à escala da UE e 
apoiar projetos que senão não seriam 
financiados. Deve esforçar-se por limitar 
ao máximo os encargos administrativos 
tanto para os beneficiários como para a 
Comissão. Além disso, deve intensificar-se 
o recurso a opções de custos simplificadas 
(montantes fixos e financiamentos a taxa 
fixa), em especial para a aplicação de 
regimes de mobilidade. O programa deve 
constituir um balcão único para as 
instituições de microfinanciamento, 
proporcionando financiamentos para 
microcrédito, criação de capacidades e 
assistência técnica. Por último, o programa 
deve prever a flexibilidade orçamental 
através da criação de uma reserva a atribuir 
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política. numa base anual, no pleno respeito das 
prerrogativas da autoridade orçamental 
em matéria de orçamento anual, para dar 
resposta a prioridades de ordem política e, 
quando se considerar adequado, proceder 
à transferência de fundos entre os eixos 
do programa.

Justificação

Deve enfatizar-se que a utilização da reserva será decidida pela autoridade orçamental.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

(14) A falta de acesso ao crédito, capital 
próprio ou quase-capital próprio constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As empresas sociais são uma pedra (16) As empresas sociais desempenham 
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fundamental da economia pluralista de 
mercado social da Europa. São elas que, 
através das soluções inovadoras que 
apresentam, podem funcionar como 
motores de mudança social e, como tal, dar 
um contributo valioso para a concretização 
dos objetivos da estratégia Europa 2020. O 
programa deve melhorar o acesso das 
empresas sociais a financiamentos e, deste 
modo, contribuir para a Iniciativa Empresa 
Social lançada pela Comissão.

um papel importante para a economia 
pluralista de mercado social da Europa.
São elas que, através das soluções 
inovadoras que apresentam, podem 
funcionar como motores de mudança social 
e, como tal, dar um contributo valioso para 
a concretização dos objetivos da estratégia 
Europa 2020. O programa deve melhorar o 
acesso das empresas sociais a 
financiamentos e, deste modo, contribuir 
para a Iniciativa Empresa Social lançada 
pela Comissão.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação. 

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação e as despesas em 
matéria de igualdade e de 
antidiscriminação devem ser transferidas 
para o Programa Direitos e Cidadania.

Justificação

O total de 958 milhões de euros, proposto no projeto de regulamento para o período de 2014-
2020, não é significativamente mais elevado do que a atual despesa de cerca de 932 milhões 
de euros para o período de 2007-2013. Todavia, esse aumento revelou-se muito mais 
substancial, visto que a despesa atual de 238 milhões de euros em matéria de igualdade e de 
antidiscriminação ao abrigo do programa PROGRESS em vigor foi eliminada do novo 
programa proposto e transferida para outro orçamento (Programa Direitos e Cidadania) -
cumpre esclarecer este aspeto.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Nos termos da sua Resolução de 8 
junho de 2011 sobre "Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva", o Parlamento 
considera que "um dos grandes desafios 
com que a União Europeia se confronta é 
o de manter a sua competitividade, 
aumentar o crescimento, combater o 
desemprego elevado, concentrar a atenção 
no bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e nas condições sociais para 
melhorar os resultados do emprego, 
promover um trabalho digno, garantir os 
direitos dos trabalhadores em toda a 
Europa, bem como condições de trabalho, 
e reduzir a pobreza";
____________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida
"o programa") que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida
"o programa") que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais, das iniciativas 
emblemáticas e das orientações integradas, 
proporcionando apoio financeiro aos 
objetivos da União Europeia no que 
respeita à promoção de um elevado nível 
de emprego, à garantia de uma proteção 
social adequada, ao combate da exclusão 
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das condições de trabalho. social e da pobreza e à melhoria das 
condições de trabalho.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Modernizar a legislação da União em 
linha com os princípios da regulamentação 
inteligente e garantir a eficaz aplicação do 
direito da União em matérias relacionadas 
com as condições laborais;

(c) Modernizar a legislação da União em 
linha com os princípios da regulamentação 
inteligente e garantir a eficaz aplicação do 
direito da União em matérias relacionadas 
com as condições laborais, tendo em 
devida consideração a partilha de 
responsabilidades entre os legisladores e 
os parceiros sociais;

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Criar e promover sistemas e 
regulamentos que apoiem o 
desenvolvimento do setor das PME; 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações financeiras para a execução 
do programa no período entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2020 
ascendem a 958, 19 milhões de euros.

1. . O envelope financeiro de referência 
principal, na aceção do ponto [X] do 
Acordo Interinstitucional de XX/XX entre 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira, para 
a execução do programa no período entre 1 
de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 
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2020 ascende a [958, 19 milhões] de euros, 
a preços correntes.

Justificação

O envelope financeiro especificado na proposta legislativa constitui apenas uma indicação e 
não pode ser determinado até que seja alcançado um acordo sobre a regulamentação 
referente ao Quadro Financeiro Plurianual.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os restantes 5% serão distribuídos pelos 
três eixos numa base anual em função de 
prioridades políticas.

A fim de utilizar eficazmente os fundos e 
permitir a transferência de fundos entre 
os eixos do programa em função das 
prioridades políticas, os restantes 5% serão 
distribuídos pelos três eixos numa base 
anual em função de prioridades políticas, 
no pleno respeito das prerrogativas da 
autoridade orçamental em matéria de 
orçamento anual. 

Justificação
A decisão sobre a utilização da margem de 5% é tomada pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As percentagens indicativas podem ser 
alteradas para a segunda metade do 
período de programação, no seguimento 
de uma avaliação intercalar do programa 
efetuada pela Comissão, que será 
divulgada em meados de -2017.
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Justificação
Uma vez que a evolução concreta do conjunto dos três eixos, até 2020, não pode ser prevista 
com precisão, a dotação global entre os eixos será revista em 2017.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do programa podem ser 
financiados os seguintes tipos de ações:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

Correção linguística da versão francesa.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Eventos, conferência e seminários da 
Presidência do Conselho;

(b) Apenas eventos, conferências e 
seminários da Presidência do Conselho que 
respondam diretamente aos objetivos do 
programa;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ligação em rede e cooperação entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionais, regionais e locais e serviços de 
emprego à escala europeu;

(d) Ligação em rede e cooperação entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionais, regionais e locais, sociedade 
civil e organizações de parceiros sociais e
serviços de emprego à escala europeu;
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

As ações elegíveis no âmbito do programa 
podem ser implementadas em conjugação 
com outros instrumentos da União, desde 
que cumpram simultaneamente os 
objetivos do programa e desses 
instrumentos.

As ações elegíveis no âmbito do programa 
podem ser implementadas em conjugação 
com outros instrumentos da União, desde 
que cumpram simultaneamente os 
objetivos do programa e desses 
instrumentos. A Comissão, em cooperação 
com os Estados-Membros, deve assegurar 
que são estabelecidas linhas de 
demarcação claras entre intervenções ao 
abrigo de outros instrumentos (como, por 
exemplo, o FSE ou FEDER) e o 
programa, a fim de evitar a sobreposição 
dos apoios e assegurar as sinergias.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE), 
sobretudo com o objetivo de proporcionar 
assistência aos beneficiários do 
instrumento de microfinanciamento. A 
coerência e a complementaridade são 
igualmente asseguradas em domínios 
como o diálogo social, a justiça e os 
direitos fundamentais, nomeadamente 
através do programa plurianual 2014-
2020 "Programa Direitos e Cidadania, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, nomeadamente através do 
programa plurianual 2014-2020 
"Erasmus para todos", a investigação e 
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inovação, o empreendedorismo, a saúde, o 
alargamento e as relações externas e a 
política económica em geral.

Justificação

Uma abordagem de inovação social em matéria de microfinanciamento reforçará o papel das 
parcerias e a forte ligação das instituições de microfinanciamento aos prestadores de 
serviços de desenvolvimento empresarial e facilitará a sua integração nas iniciativas de 
emprego e de inclusão social.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos
progressos efetuados na execução do 
programa, dos resultados alcançados e da 
forma como, nas suas atividades, foram 
abordados os aspetos ligados à igualdade 
entre homens e mulheres e à 
antidiscriminação, incluindo questões de 
acessibilidade.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa até final de 2017 para analisar os 
progressos na consecução dos seus 
objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União.

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa até meados de 2017 para analisar 
os progressos na consecução dos seus 
objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União. A 
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Comissão pode, com base nessa avaliação, 
apresentar uma proposta de transferência 
de dotações entre os eixos do programa.

Justificação

Para poder decidir sobre as alterações ao programa a introduzir na segunda metade do 
QFP, como sugerido na alteração 3, é necessário que a avaliação seja apresentada mais 
cedo do que o previsto na proposta da Comissão.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional ou à detenção do 
capital próprio ou quase-capital próprio 
necessário e que pretendem criar ou 
continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no n.º 
1, alínea a), aderem a normas de qualidade 
no que respeita à governação, à gestão e à
defesa dos clientes, em linha com os 
princípios do Código Europeu de Conduta 
em matéria de Prestação de Microcrédito, e 
procuram impedir o sobreendividamento 
de pessoas e empresas.

3. As entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no n.º 
1, alínea a), aderem a normas de qualidade 
no que respeita à governação, à gestão e à 
defesa dos clientes, em linha com os 
princípios do Código Europeu de Conduta 
em matéria de Prestação de Microcrédito e 
de acesso a capital próprio ou quase-
capital próprio, e procuram impedir o 
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sobreendividamento de pessoas e 
empresas.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos termos do disposto no artigo 18.º,
n.º 2, do [Regulamento Financeiro], as 
receitas e os pagamentos gerados por um 
instrumento financeiro são atribuídos a 
esse instrumento. No caso de instrumentos 
financeiros já criados no âmbito do anterior 
quadro financeiro plurianual, as receitas e 
os pagamentos gerados por operações 
iniciadas no período anterior são atribuídos 
ao instrumento financeiro no período atual.

3. Nos termos das disposições pertinentes
do Regulamento Financeiro, as receitas e 
os pagamentos gerados por um instrumento 
financeiro são atribuídos a esse 
instrumento, desde que este esteja em 
vigor. No caso de instrumentos financeiros 
já criados no âmbito do anterior quadro 
financeiro plurianual, as receitas e os 
pagamentos gerados por operações 
iniciadas no período anterior são atribuídos 
ao instrumento financeiro no período atual.
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