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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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 
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 
política.

(5) 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, de atualização e 
modernização tecnológica 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.

Or. pt
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Justificação

O financiamento das MPME deve permitir que estas se atualizem e modernizem em termos 
tecnológicos para poderem fazer face às dificuldades e barreiras com que se vêm 
confrontadas, nomeadamente obstáculos associados à concentração e monopolização de 
setores industriais, produtivos e da distribuição.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com os artigos 45.º
e 46.º do Tratado, o Regulamento (UE) n.º 
492/2011 estabelece disposições que visam 
concretizar a liberdade de circulação dos 
trabalhadores através de uma cooperação 
estreita entre os Estados-Membros e a 
Comissão. A rede EURES deve promover 
um melhor funcionamento dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
geográfica transnacional dos trabalhadores, 
conferindo maior transparência ao mercado 
laboral, garantindo o escoamento de ofertas 
e candidaturas a emprego e apoiando 
iniciativas em matéria de recrutamento, 
aconselhamento e orientação aos níveis 
nacional e transfronteiriço, contribuindo 
assim para os objetivos da estratégia
Europa 2020.

(11) Em conformidade com os artigos 45.º
e 46.º do Tratado, o Regulamento (UE) n.º 
492/2011 estabelece disposições que visam 
concretizar a liberdade de circulação dos 
trabalhadores, quando realizada de forma 
voluntária e não imposta pelo desemprego 
ou outros problemas sociais, através de 
uma cooperação estreita entre os 
Estados-Membros e a Comissão. A rede 
EURES deve promover um melhor 
funcionamento dos mercados de trabalho, 
facilitando a mobilidade geográfica 
transnacional dos trabalhadores, conferindo 
maior transparência ao mercado laboral, 
garantindo o escoamento de ofertas e 
candidaturas a emprego e apoiando 
iniciativas em matéria de recrutamento, 
aconselhamento e orientação aos níveis 
nacional e transfronteiriço, contribuindo 
assim para os objetivos da estratégia 
Europa 2020.

Or. pt

Justificação

É necessário garantir que a livre circulação e mobilidade de trabalhadores seja realizada 
enquanto uma opção voluntária e que não se trate de uma consequência do desemprego ou 
de outros problemas sociais.

Alteração 3

Proposta de resolução legislativa
Considerando 14
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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 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. É também 
importante que o crédito oferecido possa 
colmatar as necessidades de 
modernização e atualização tecnológica, 
necessárias à garantia de liquidez e 
independência das micro, pequenas e 
médias empresas.

Or. pt

Justificação

O financiamento das MPME deve permitir que estas se atualizem e modernizem em termos 
tecnológicos para poderem fazer face às dificuldades e barreiras com que se vêm 
confrontadas, sendo necessário garantir liquidez e independência das micro, pequenas e 
médias empresas.

Alteração 4

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 

(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 
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programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação.

programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade entre homens e 
mulheres e da antidiscriminação.

Or. pt

Justificação

Tal como referido no artigo 8.º.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

(a) Impulsionar, junto dos principais 
decisores políticos nacionais e europeus e 
de outras partes interessadas, estratégias de 
crescimento de emprego, de garantia de 
direitos sociais e laborais, de modo a gerar 
intervenções concretas e coordenadas, 
tanto a nível da União como dos 
Estados--Membros;

Or. pt

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de proteção social e mercados de trabalho 
adequados, acessíveis e eficazes e facilitar 
as reformas políticas, através da promoção 
de uma boa governação, da aprendizagem 
mútua e da inovação social;

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de proteção social públicos e mercados de 
trabalho adequados, acessíveis e eficazes e 
facilitar as reformas políticas, através da 
promoção de uma boa governação, da 
aprendizagem mútua e da inovação social;

Or. pt
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 -alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e
acessíveis a todos;

(d) Garantir a possibilidade de mobilidade 
geográfica dos trabalhadores, não imposta 
pelo desemprego ou outros problemas 
sociais, e dinamizar as oportunidades de 
emprego com direitos sociais e laborais,
acessíveis a todos;

Or. pt

Justificação

É necessário garantir que a livre circulação e mobilidade de trabalhadores seja realizada 
enquanto uma opção voluntária e que não se trata de uma consequência do desemprego ou 
de outros problemas sociais.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Promover o emprego e a inclusão 
social, aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para os grupos vulneráveis e 
as microempresas e reforçando o acesso ao 
financiamento para as empresas sociais.

(e) Promover o emprego e a inclusão 
social, aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para os grupos vulneráveis e 
as microempresas e reforçando o acesso ao 
financiamento para as empresas sociais, de
forma a melhorar a sua liquidez e 
independência.

Or. pt

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Promover a criação de emprego com 
direitos e a antecipação e desenvolvimento 
de novas competências para novos
empregos de qualidade, ligando as 
políticas de emprego e sociais com as 
políticas industriais e estruturais de apoio 
a uma transição para uma economia de 
eficiência de recursos e de baixo carbono.

Or. pt

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 17% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

(a) 50% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 17% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

Or. pt

Justificação

Vide alteração ao artigo 5.º, n.º 2, alínea (c).

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 20% ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

(c) 30% ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

Or. pt



PA\893553PT.doc 9/9 PE483.686v01-00

PT

Justificação

Um dos problemas principais para a constituição e sustentação das MPME é a dificuldade 
em obter financiamento, pelo que propomos que o eixo referente ao microfinanciamento seja 
reforçado.


