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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental 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

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 
micro financiamento, 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 
política.

(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 um claro caráter 
exemplar e 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 micro financiamento, 
proporcionando financiamentos para 
microcrédito, criação de capacidades e 
assistência técnica. Dentro do seu limitado 
âmbito de aplicação, 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 política.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Tendo em consideração a limitação 
dos fundos disponibilizados para o 
programa e a pré-afectação desses fundos 
aos diferentes eixos, cumpre dar 
prioridade ao desenvolvimento de 
estruturas com um claro efeito 
multiplicador que beneficiem outras ações 
e iniciativas. Devem igualmente tomar-se 
as medidas adequadas para evitar 
qualquer sobreposição e/ou duplo 
financiamento com outros fundos ou 
programas, em especial com o Fundo 
Social Europeu.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Os amplos objetivos e a grande 
importância conferida a este programa 
estão em contradição com os muito 
limitados meios financeiros afetados, o 
que poderá eventualmente defraudar as 
expectativas das partes interessadas neste 
programa. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) O âmbito da EURES deve ser 
alargado por forma a contribuir para 
desenvolver e apoiar regimes de 
mobilidade a nível da União, com vista ao 
preenchimento de ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas no mercado de 
trabalho. Em conformidade com o artigo 
47.º do Tratado, esses regimes devem 
facilitar a mobilidade dos jovens 
trabalhadores.

(12) O âmbito da EURES deve ser 
alargado por forma a contribuir para 
desenvolver e apoiar regimes de 
mobilidade a nível da União, com vista ao 
preenchimento de ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas no mercado de 
trabalho. Em conformidade com o artigo 
47.º do Tratado, esses regimes devem 
facilitar a mobilidade dos jovens 
trabalhadores. Seria conveniente, para o 
EURES poder alcançar os seus objetivos, 
que os três eixos que compõem o 
programa mantivessem uma certa 
independência financeira.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As empresas sociais são uma pedra 
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.

(16) As empresas sociais são uma pedra 
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. 
Dentro de um quadro orçamental 
limitado, o programa deve melhorar o 
acesso das empresas sociais a 
financiamentos e, deste modo, contribuir 
para a Iniciativa Empresa Social lançada 
pela Comissão.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode utilizar as dotações 
referidas no n.º 1 para financiar ações de 
assistência técnica e/ou administrativa, em 
especial relacionadas com auditoria, 
externalização de traduções, reunião de 
peritos e atividades de informação e 
comunicação, no interesse mútuo da 
Comissão e dos beneficiários.

3. A Comissão pode utilizar até 3% das
dotações referidas no n.º 1 para financiar 
ações de assistência técnica e/ou 
administrativa, em especial relacionadas 
com auditoria, externalização de traduções, 
reuniões de peritos, cooperação com 
países terceiros e atividades de informação 
e comunicação, no interesse mútuo da 
Comissão e dos beneficiários.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Eventos, conferência e seminários;

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

4. Ações financeiramente viáveis para 
promover a mobilidade de pessoas na 
União, em especial o desenvolvimento de 
uma plataforma digital multilingue para a 
compensação das ofertas e dos pedidos de 
emprego e regimes de mobilidade 
específicos para preencher as ofertas onde 
tenham sido identificadas lacunas e/ou 
ajudar grupos particulares de trabalhadores, 
designadamente os jovens.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Apoio ao micro financiamento e às 
empresas sociais em especial, através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
Título VIII da Parte I do Regulamento 
XXX/2012 [novo Regulamento Financeiro] 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento anual da União, e 
de subvenções.

5. Apoio ao micro financiamento e às 
empresas sociais em especial, através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
Regulamento XXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro] relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento anual da União, e de 
subvenções.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Podem ser usados montantes fixos, 
tabelas de custos unitários e 
financiamentos a taxa fixa no quadro dos 
apoios concedidos aos participantes do 
programa, em especial no que respeita aos 
regimes de mobilidade referidos no artigo 
6.º, n.º 4.

2. A convenção de subvenção especificará 
a parte da contribuição financeira da 
União que será baseada no reembolso dos 
custos elegíveis e a parte que será baseada 
em percentagens fixas (incluindo tabelas 
de custos unitários) ou montantes fixos, no 
quadro dos apoios concedidos aos 
participantes do programa, em especial no 
que respeita aos regimes de mobilidade 
referidos no artigo 6.º, n.º 4.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. No quadro da execução das medidas 1. No quadro da execução das medidas 
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financiadas ao abrigo do presente 
regulamento, a Comissão deve tomar 
medidas adequadas que garantam a 
salvaguarda dos interesses financeiros da 
União Europeia mediante a aplicação de 
medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de verificações eficazes, a 
recuperação dos montantes pagos 
indevidamente e, se for caso disso, a 
aplicação de sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, nos termos 
do artigo 325.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, do 
Regulamento (CE e Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias e 
do Regulamento Financeiro.

financiadas ao abrigo do presente 
regulamento, a Comissão deve levar a 
cabo verificações eficazes que garantam a 
salvaguarda dos interesses financeiros da 
União Europeia mediante a aplicação de 
medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais.

1-A. Se forem detetadas irregularidades, 
os montantes pagos indevidamente devem 
ser recuperados principalmente por via da 
compensação e, se for caso disso, a 
salvaguarda dos interesses financeiros da 
União Europeia, nos termos do artigo 
325.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, do Regulamento (CE e 
Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 
de dezembro de 1995, relativo à proteção 
dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias e do Regulamento 
Financeiro, pode incluir a aplicação de 
sanções efetivas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos parágrafos anteriores, 
as convenções e decisões de subvenção e 
os contratos resultantes da execução do 
presente regulamento devem habilitar 

3. Sem prejuízo dos parágrafos anteriores, 
as convenções e decisões de subvenção e 
os contratos resultantes da execução do 
presente regulamento devem habilitar 
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expressamente a Comissão, o Tribunal de 
Contas e o OLAF a proceder a essas 
auditorias, inspeções e verificações no 
local.

expressamente a Comissão, o Tribunal de 
Contas e o OLAF a proceder a essas 
auditorias, inspeções e verificações no 
local até quatro anos após o pagamento 
final efetuado.

Alteração 13

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 anuais 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.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 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 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. Os 
resultados da avaliação podem ser 
tomados em conta na conceção de novos 
programas no domínio do emprego e dos 
assuntos sociais.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações prestadas nesses 
relatórios anuais de execução são incluídas 
nos relatórios bienais de acompanhamento 
previstos no artigo 13.º. Esses relatórios de 
acompanhamento incluem os relatórios 
anuais previstos no artigo 8.º, n.º 2, da 
Decisão n.º 283/2010/UE.

2. As informações prestadas nesses 
relatórios anuais de execução são incluídas 
nos relatórios anuais de acompanhamento 
previstos no artigo 13.º. Esses relatórios de 
acompanhamento incluem os relatórios 
anuais previstos no artigo 8.º, n.º 2, da 
Decisão n.º 283/2010/UE.
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