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Projeto de alteração 680 
=== EFDD/7916 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

«Assuntos económicos e financeiros» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Reserva           

Total 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É possível efetuar algumas reduções nesta rubrica orçamental. 

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

Projeto de alteração 1262 
=== GUE//7415 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 01 04 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 01 04         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Programa de apoio para uma saída do euro negociada 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este programa destina-se a prestar apoio aos Estados-Membros que considerem que a sua permanência 

no euro se tornou insustentável, mediante a previsão de uma compensação adequada pelas perdas 

causadas, no quadro de uma saída negociada da moeda única. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O caráter assimétrico da União Económica e Monetária acentuou as divergências entre os Estados-Membros 

e provocou uma grave deterioração da situação económica e social em alguns deles. As intervenções da UE e 

do FMI não resolveram os problemas existentes, tendo, ao invés, piorado a situação global. A recuperação e 

a soberania monetária devem ser reconhecidas como uma possibilidade de que dispõem os Estados-

Membros que o desejem, com o devido apoio da UE. 

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

Projeto de alteração 4389 
=== BUDG/4389 === 

apresentada por João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 01 04 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 01 04         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Programa de apoio para uma saída do euro negociada 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este programa destina-se a prestar apoio aos Estados-Membros que considerem que a sua permanência 

no euro se tornou insustentável, mediante a previsão de uma compensação adequada pelas perdas 

causadas, no quadro de uma saída negociada da moeda única. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O caráter assimétrico da União Económica e Monetária acentuou as divergências entre os Estados-Membros 

e provocou uma grave deterioração da situação económica e social em alguns deles. As intervenções da UE e 

do FMI não resolveram os problemas existentes, tendo, ao invés, piorado a situação global. A recuperação 

da soberania económica e monetária deve ser reconhecida como uma possibilidade de que dispõem os 

Estados-Membros que o desejem, com o devido apoio da UE. 

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

Projeto de alteração 3027 
=== BUDG/3027 === 

apresentada por José Manuel Fernandes, relator 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4390 
=== BUDG/4390 === 

apresentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

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

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

incluindo o euro 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

Anterior artigo 01 02 01 (parcialmente) 

Esta dotação destina-se a cobrir o custo da execução nos Estados-Membros e países candidatos do programa 

comum harmonizado de inquéritos às empresas e aos consumidores na União Europeia. O programa foi 

lançado por uma decisão da Comissão em novembro de 1961, tendo sido alterado por decisões subsequentes 

do Conselho e da Comissão. A sua última versão foi aprovada pela Decisão da Comissão C (97) 2241 de 15 

de julho de 1997 e apresentada na Comunicação da Comissão COM(2006) 379, de 12 de julho de 2006 (JO 

C 245 de 12.10.2006, p. 5). 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir o custo de estudos, seminários, conferências, análises, 

avaliações, publicações, assistência técnica, aquisição e manutenção de bases de dados e de software e 

financiamento parcial e apoio às medidas relativas ao seguinte: 

– política orçamental, incluindo o acompanhamento das situações orçamentais;  

– avaliação da transposição e aplicação pelos Estados-Membros do novo quadro de governação orçamental 

da UE de apoio ao funcionamento da UEM; 

– fiscalização económica, análise da combinação das medidas e coordenação das políticas económicas; 

– aspetos externos da União Económica e Monetária (UEM); 

– evolução macroeconómica da área do euro; 

– acompanhamento das reformas estruturais e melhoria do funcionamento dos mercados na UEM e na UE; 

– coordenação com as instituições financeiras, análise e desenvolvimento dos mercados financeiros e 

operações de contração e concessão de empréstimos envolvendo os Estados-Membros; 

– mecanismo de apoio financeiro às balanças de pagamentos dos Estados-Membros e Mecanismo Europeu 

de Estabilização Financeira; 

– cooperação com os operadores económicos e os decisores nos domínios acima citados; 

– expansão da UEM; 

– desenvolvimento de software, manutenção e formação correspondente para a proteção do euro contra a 

falsificação. 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir o financiamento de medidas de informação prioritárias sobre as 

políticas da União relativamente a todos os aspetos das regras e funcionamento da UEM, bem como sobre os 

benefícios de uma coordenação mais estreita das políticas e das reformas estruturais, e a fazer face às 

necessidades de informação das partes interessadas principais e dos cidadãos em relação à União Económica 

e Monetária. 

Esta medida é concebida como um meio eficaz de comunicação e diálogo entre os cidadãos e as instituições 

da União Europeia e tem em conta as especificidades nacionais e regionais, sempre que seja adequado, em 

cooperação com as autoridades dos Estados-Membros. A tónica será igualmente colocada na preparação dos 

cidadãos para a introdução do euro nos Estados-Membros que preveem a sua introdução. 
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Esta rubrica inclui: 

– desenvolvimento de atividades de comunicação a nível central (brochuras, folhetos, boletins 

informativos, conceção, desenvolvimento e manutenção de sítios web, meios de comunicação social, 

exposições, escaparates, conferências, seminários, produtos audiovisuais, sondagens de opinião, 

inquéritos, estudos, materiais promocionais, programas de geminação, formação, etc.) e atividades 

similares a nível nacional e regional executadas em cooperação com as representações da Comissão; 

– acordos de parceria com os Estados-Membros que pretendem prestar informações sobre o euro ou a 

União Económica e Monetária (UEM); 

– cooperação e ligação em rede com os Estados-Membros nas instâncias adequadas; 

– iniciativas de comunicação em países terceiros, em especial para assinalar o papel internacional do euro e 

as vantagens da integração financeira. 

Na execução deste artigo, a Comissão deve ter devidamente em conta os resultados das reuniões do Grupo 

Interinstitucional para a Informação (GII). 

A execução da estratégia de comunicação é realizada em estreita coordenação com os Estados-Membros e o 

Parlamento Europeu. 

A Comissão adota uma estratégia e um plano de trabalho anual, com base nas orientações definidas na sua 

Comunicação de 11 de agosto de 2004 [COM(2004) 552 final], e apresenta periodicamente relatórios à 

comissão competente do Parlamento Europeu sobre a execução do programa e sobre a programação para o 

ano seguinte. 

Esta dotação destina-se igualmente a cobrir ou a assegurar o pré-financiamento temporário de custos 

incorridos pela União para a conclusão e execução das ações relacionadas com a concessão e contração de 

empréstimos de assistência macrofinanceira, a Euratom, a balança de pagamentos e o Mecanismo Europeu 

de Estabilização Financeira. 

As receitas inscritas no artigo 5 5 1 do mapa de receitas podem dar lugar à inscrição de dotações 

suplementares em conformidade com o artigo 21.º, n.º 3.º, alínea a), do Regulamento Financeiro.  

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta verba destina se a financiar operações de acompanhamento e controlo das políticas comunitárias. Na 

prática, porém, e como pode ser testemunhado por vários países, estas acções destinam a impor medidas de 

austeridade e outras reformas estruturais à revelia e contra o interesse dos povos dos Estado-membros. A 

mesma verba destina-se igualmente a financiar operações de propaganda destinadas a branquear os efeitos 

destas mesmas políticas e reformas impostas, o que ultrapassa claramente as competências da UE 

constituindo mais um atentado à soberania dos Estado-membros. 

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

Projeto de alteração 620 
=== EFDD/7850 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Não é necessária uma campanha publicitária sobre os efeitos positivos da União Monetária. 

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

Projeto de alteração 1260 
=== GUE//7255 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

incluindo o euro 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Anterior artigo 01 02 01 (parcialmente) 

Acrescentar o texto seguinte: 

Suprimir a seguinte rubrica: 01 02 01: Coordenação, supervisão e comunicação a UEM incluindo o euro 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta verba destina se a financiar operações de acompanhamento e controlo das políticas comunitárias. Na 

prática, porém, e como pode ser testemunhado por vários países, estas acções destinam a impor medidas de 

austeridade e outras reformas estruturais à revelia e contra o interesse dos povos dos Estado-membros. A 

mesma verba destina-se igualmente a financiar operações de propaganda destinadas a branquear os efeitos 

destas mesmas políticas e reformas impostas, o que ultrapassa claramente as competências da UE 

constituindo mais um atentado à soberania dos Estado-membros. 

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

Projeto de alteração 3028 
=== BUDG/3028 === 

apresentada por José Manuel Fernandes, relator 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 02 04 — Proteção das notas e moedas em euros contra a falsificação e a fraude associada 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Reserva           

Total 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 401 
=== ECON/6326 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

ECON/6326 Alteração de compromisso entre ECON/6314 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 02 77 02 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Projecto-piloto — Criação de planos de emergência de apoio às Economias 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto-piloto deve estudar a possibilidade da utilização de recursos financeiros adicionais disponíveis 

no orçamento da UE, tendo em vista a criação de planos de emergência de apoio à economia destinados, 

especificamente, aos Estados-Membros intervencionados pela Troica, tendo em conta o nível de 

desenvolvimento económico e social de cada um dos Estados-Membros em causa. 

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: 

ECON/6314 

Pretende-se apoiar medidas que conduzam à criação de planos de emergência de apoio às economias, 

designadamente dos países intervencionados pela tróica (FMI, BCE, CE). 

Qualquer destas economias sofreram profundos abalos, com uma recessão económica que ultrapassou 

largamente as previsões mais pessimistas dos peritos da tróica que prescreveram os programas de 

ajustamento. 

Assim, justificam programas excepcionais com apoios extraordinários para fazer face aos abalos sociais e 

económicos sofridos. 

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

Projeto de alteração 1032 
=== GUE//7250 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 02 77 02 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto —Criação de planos de emergência de apoio às Economias 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projecto-piloto deve estudar a possibilidade da utilização de recursos financeiros adicionais, no âmbito 

do orçamento da UE, tendo em vista a criação de planos de emergência de apoio da economia, 

designadamente dos Estados-Membros intervencionados tendo em conta: 

- o desenvolvimento económico e social do país em causa; 

- as necessárias derrogações ao funcionamento do mercado único e às políticas comuns, que tenham 

significado um entrave ao desenvolvimento económico do país, respeitando o princípio da preferência 

nacional e colocando o mercado único numa lógica de complementaridade à produção de cada Estado-

Membro. 

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: 

Pretende-se apoiar medidas que conduzam à criação de planos de emergência de apoio às economias, 

designadamente dos países intervencionados pela tróica (FMI, BCE, CE). 

Qualquer destas economias sofreram profundos abalos, com uma recessão económica que ultrapassou 

largamente as previsões mais pessimistas dos peritos da tróica que prescreveram os programas de 

ajustamento. 

Assim, justificam programas excepcionais com apoios extraordinários para fazer face aos abalos sociais e 

económicos sofridos 

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

Projeto de alteração 4391 
=== BUDG/4391 === 

apresentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio 

Maltese 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 02 77 02 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto —Criação de planos de emergência de apoio às Economias 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projecto-piloto deve estudar a possibilidade da utilização de recursos financeiros adicionais, no âmbito 

do orçamento da UE, tendo em vista a criação de planos de emergência de apoio da economia, 

designadamente dos Estados-Membros intervencionados tendo em conta: 

- o desenvolvimento económico e social do país em causa; 

- as necessárias derrogações ao funcionamento do mercado único e às políticas comuns, que tenham 

significado um entrave ao desenvolvimento económico do país, respeitando o princípio da preferência 

nacional e colocando o mercado único numa lógica de complementaridade à produção de cada Estado-

Membro. 

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: 

Pretende-se apoiar medidas que conduzam à criação de planos de emergência de apoio às economias, 

designadamente dos países intervencionados pela tróica (FMI, BCE, CE). 

Qualquer destas economias sofreram profundos abalos, com uma recessão económica que ultrapassou 

largamente as previsões mais pessimistas dos peritos da tróica que prescreveram os programas de 

ajustamento. 

Assim, justificam programas excepcionais com apoios extraordinários para fazer face aos abalos sociais e 

económicos sofridos. 

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

Projeto de alteração 4392 
=== BUDG/4392 === 

apresentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 02 — Assistência macrofinanceira 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Observações: 
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Suprimir o texto seguinte: 

A assistência macrofinanceira (AMF) é uma forma de apoio financeiro que a União disponibiliza aos países 

parceiros que enfrentam uma crise da balança de pagamentos. A AMF é concebida para os países geográfica, 

económica e politicamente próximos da União. Estes incluem os países candidatos e potenciais candidatos, 

os países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança e, em determinadas circunstâncias, outros países 

terceiros. Em princípio, a concessão da AMF está disponível apenas para os países que beneficiam de um 

programa do Fundo Monetário Internacional. 

A AMF reveste-se de uma natureza excecional e é mobilizada numa base casuística para ajudar os países que 

enfrentam graves dificuldades a nível da balança de pagamentos. O seu objetivo é restabelecer uma situação 

financeira externa sustentável, incentivando simultaneamente os ajustamentos económicos e as reformas 

estruturais. 

Embora a AMF possa assumir a forma de empréstimos a médio/longo prazo ou de subvenções, ou de uma 

combinação destes, esta rubrica orçamental cobre apenas o elemento de subvenção das operações de AMF. 

As dotações a título do presente artigo serão também utilizadas para cobrir custos incorridos em relação a 

operações de AMF e, em especial, i) os custos incorridos para realizar avaliações operacionais nos países 

beneficiários para obter garantias razoáveis sobre a aplicação dos procedimentos administrativos e os 

circuitos financeiros, ii) os custos das avaliações ex post das operações de AMF e iii) os custos para cobrir 

requisitos em matéria de comitologia. 

A Comissão informará periodicamente a autoridade orçamental sobre a situação macrofinanceira dos países 

beneficiários e apresentará relatórios abrangentes sobre a execução desta assistência uma vez por ano. 

As receitas inscritas no artigo 5 5 1 do mapa de receitas podem dar lugar à inscrição de dotações 

suplementares em conformidade com o artigo 21.º, n.º 3.º, alínea a), do Regulamento Financeiro.  

JUSTIFICAÇÃO: 

As acções financiadas por esta rubrica afrontam a soberania dos povos e denunciam o verdadeiro propósito 

destas chamadas ajudas ao desenvolvimento. Com efeito, a história recente demonstra que estas ajudas não 

são mais do que instrumentos de domínio e imposição das chamadas reformas estruturais destinadas a 

desregulamentar as economia e desmantelar a estrutura de serviços públicos, abrindo caminho as empresas 

multinacionais sempre ávidas de conquistar novos mercados. 

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

Projeto de alteração 737 
=== EFDD/7983 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 02 — Assistência macrofinanceira 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Reserva           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja prioritária em termos de apoio. 

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

Projeto de alteração 1033 
=== GUE//7257 === 
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apresentada por Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 02 — Assistência macrofinanceira 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As acções financiadas por esta rubrica afrontam a soberania dos povos e denunciam o verdadeiro propósito 

destas chamadas ajudas ao desenvolvimento. Com efeito, a história recente demonstra que estas ajudas não 

são mais do que instrumentos de domínio e imposição das chamadas reformas estruturais destinadas a 

desregulamentar as economia e desmantelar a estrutura de serviços públicos, abrindo caminho as empresas 

multinacionais sempre ávidas de conquistar novos mercados. 

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

Projeto de alteração 738 
=== EFDD/7984 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 03 06 — Provisionamento do Fundo de Garantia 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Reserva           

Total 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja prioritária em termos de apoio. 

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

Projeto de alteração 621 
=== EFDD/7851 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 01 04 06 — Plataforma europeia de aconselhamento ao investimento (PEAI) e portal europeu de 

projetos de investimento (PEPI) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Podem ser feitas poupanças utilizando recursos já disponibilizados pelo BEI. 

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

Projeto de alteração 1011 
=== EPP//7602 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 04 77 02 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Reserva           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Gestão de ativos públicos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a incentivar a reestruturação e/ou privatização das empresas e outros ativos 

que são propriedade do Estado e de entidades governamentais autónomas, com o intuito de reforçar a 

competitividade e o mercado único da União Europeia. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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 passivos das empresas públicas constituem um risco para a sustentabilidade das finanças públicas. A 

reestruturação das empresas públicas (em dificuldades) reduz os passivos contingentes e futuras despesas 

públicas, tais como subvenções ou despesas de recapitalização. A análise de boas práticas e o seu 

intercâmbio entre Estados-Membros no âmbito da privatização e reestruturação de empresas públicas 

implicariam um reforço da sustentabilidade das finanças públicas na UE. Esta reforma é de grande 

importância para toda a União Europeia e para o reforço do mercado único. 

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

Projeto de alteração 4038 
=== BUDG/4038 === 

apresentada por Ivana Maletić 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 01 04 77 02 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Gestão de ativos públicos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a incentivar a reestruturação e/ou privatização das empresas e outros ativos 

que são propriedade do Estado e de entidades governamentais autónomas, com o intuito de reforçar a 

competitividade e o mercado único da União Europeia. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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 passivos das empresas públicas constituem um risco para a sustentabilidade das finanças públicas. 

A reestruturação das empresas públicas (em dificuldades) reduz os passivos contingentes e futuras despesas 

públicas, tais como subvenções ou despesas de recapitalização. A análise de boas práticas e o seu 

intercâmbio entre Estados-Membros no âmbito da privatização e reestruturação de empresas públicas 

implicariam um reforço da sustentabilidade das finanças públicas na UE. Esta reforma é de grande 

importância para toda a União Europeia e para o reforço do mercado único. 

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

Projeto de alteração 681 
=== EFDD/7917 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Reserva           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É possível efetuar algumas reduções nesta rubrica orçamental. 

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

Projeto de alteração 441 
=== IMCO/6575 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Reserva           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 157 
=== ITRE/5228 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Reserva           

Total 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 682 
=== EFDD/7918 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 02 01 — Pessoal externo 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Reserva           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

JUSTIFICAÇÃO: 

É possível não aumentar o nível das dotações desta rubrica orçamental em relação a 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 442 
=== IMCO/6576 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 02 01 — Pessoal externo 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Reserva           

Total 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4401 
=== BUDG/4401 === 

apresentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 03 — Despesas de apoio relativas aos programas europeus de navegação por satélite 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserva           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Muitos sectores da economia europeia estão cada vez mais dependentes de serviços de navegação por 

satélite nos transportes, na logística, nas telecomunicações, na energia, entre outras aplicações. Hoje em dia, 

cerca de 6-7 % da economia da UE dependem da disponibilidade de sinais de navegação global por satélite.  

Além disso, os programas europeus de navegação por satélite conferem à UE capacidade para garantir uma 

via de desenvolvimento autónoma e segura. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1034 
=== GUE//7258 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 03 — Despesas de apoio relativas aos programas europeus de navegação por satélite 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserva           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Muitos sectores da economia europeia estão cada vez mais dependentes de serviços de navegação por 

satélite nos transportes, na logística, nas telecomunicações, na energia, entre outras aplicações. Hoje em dia, 

cerca de 6-7 % da economia da UE dependem da disponibilidade de sinais de navegação global por satélite. 

Além disso, os programas europeus de navegação por satélite conferem à UE capacidade para garantir uma 

via de desenvolvimento autónoma e segura. Cumpre restabelecer a proposta da Comissão. 

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

Projeto de alteração 158 
=== ITRE/5229 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 04 03 — Despesas de apoio relativas aos programas europeus de navegação por satélite 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserva           

Total 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4400 
=== BUDG/4400 === 

apresentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 925 
=== ENF//8127 === 

apresentada por Grupo Europa das Nações e da Liberdade 
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------------------------------- 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este programa não é necessário e deve ser totalmente suprimido num futuro próximo. 

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

Projeto de alteração 1035 
=== GUE//7259 === 

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

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecer a proposta da Comissão. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 159 
=== ITRE/5230 === 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserva           

Total 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 4151 
=== BUDG/4151 === 

apresentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 05 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários envolvidos na execução 

dos programas de investigação e inovação — Horizonte 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Reserva           

Total 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

JUSTIFICAÇÃO: 

O presente conjunto de alterações visa contribuir para a reafetação do Horizonte 2020 com vista ao 

aprovisionamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) mediante uma contribuição igual 

de 4,21 % de todas as rubricas orçamentais do Horizonte 2020, em vez de uma contribuição superior de 

determinadas rubricas orçamentais do Horizonte 2020, tal como proposto pela Comissão no seu projeto de 

orçamento.  

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

Projeto de alteração 4152 
=== BUDG/4152 === 

apresentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Reserva           

Total 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

JUSTIFICAÇÃO: 

O presente conjunto de alterações visa contribuir para a reafetação do Horizonte 2020 com vista ao 

aprovisionamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) mediante uma contribuição 

igual de 4,21 % de todas as rubricas orçamentais do Horizonte 2020, em vez de uma contribuição superior 

de determinadas rubricas orçamentais do Horizonte 2020, tal como proposto pela Comissão no seu projeto 

de orçamento.  

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

Projeto de alteração 4153 
=== BUDG/4153 === 

apresentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 
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------------------------------- 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Reserva           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

JUSTIFICAÇÃO: 

O presente conjunto de alterações visa contribuir para a reafetação do Horizonte 2020 com vista ao 

aprovisionamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) mediante uma contribuição 

igual de 4,21 % de todas as rubricas orçamentais do Horizonte 2020, em vez de uma contribuição superior 

de determinadas rubricas orçamentais do Horizonte 2020, tal como proposto pela Comissão no seu projeto 

de orçamento.  

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

Projeto de alteração 160 
=== ITRE/5231 === 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Reserva           

Total 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4133 
=== BUDG/4133 === 

apresentada por Victor Negrescu, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 06 01 — Agência Executiva para as Pequenas e Médias Empresas – Contribuição da 

Competitividade das empresas e pequenas e médias empresas (COSME) 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Reserva           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 
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Observações: 

Após o parágrafo: 

O quadro do pessoal da Agência está estabelecido no Anexo Pessoal da presente secção. 

Acrescentar o texto seguinte: 

As instituições dos Estados-Membros devem divulgar ainda mais este programa apoiando a organização 

de conferências de informação. Seria adequado criar gabinetes de informação para aconselhar os 

representantes das PME sobre a forma de beneficiar do programa durante a sua execução. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Atendendo à importância das PME na economia da UE, ao desequilíbrio resultante do conflito na Ucrânia e 

à deterioração das relações com a Rússia que levou à suspensão das exportações para este país, é essencial 

apoiar as atividades das PME para que estas tenham acesso a outros mercados. É igualmente necessário 

encorajar o desenvolvimento das PME facilitando o seu acesso ao financiamento. Neste contexto, será 

conveniente aumentar o orçamento desta rubrica e apoiar a criação de empresas comuns entre PME a fim de 

promover a cooperação económica entre os Estados-Membros da União. 

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

Projeto de alteração 4422 
=== BUDG/4422 === 

apresentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, 

Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 06 01 — Agência Executiva para as Pequenas e Médias Empresas – Contribuição da 

Competitividade das empresas e pequenas e médias empresas (COSME) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Reserva           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ajuda às microempresas e às PME é agora uma questão de vida ou de morte para este sector tão 

importante para as economias dos Estados-Membros. Impõe-se, por isso, a criação e o reforço de 

mecanismos de apoio às PME. 

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

Projeto de alteração 1036 
=== GUE//7260 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 01 06 01 — Agência Executiva para as Pequenas e Médias Empresas – Contribuição da 

Competitividade das empresas e pequenas e médias empresas (COSME) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

JUSTIFICAÇÃO: 

A assistencia a micro, pequenas e médias empresas e hoje uma questao de vida ou de morte para este sector 

tao importante para as economias dos Estados-Membros. Consideramos muito importante a criacao e o 

reforco de mecanismos de apoio para as PMEs. 

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

Projeto de alteração 827 
=== ALDE/8021 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

JUSTIFICAÇÃO: 

Repor as dotações do orçamento de 2015. Para promover o investimento do setor privado e o crescimento da 

economia da UE, é essencial reforçar o apoio financeiro às PME. 

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

Projeto de alteração 878 
=== ALDE/8079 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

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 as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Observações: 

Após os travessões que termina por: 

– o número de candidaturas excede de longe as possibilidades .......... conceder com os meios financeiros 

atualmente disponíveis. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Parte desta dotação, no quadro da ação «Migrant Entrepreneurs Labs» do programa COSME 2016 (que 

tem por objetivo promover o intercâmbio de boas práticas em matéria de sensibilização e apoio dos 
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potenciais empresários das comunidades de migrantes, os quais não são atingidos pelos serviços de apoio 

às start-ups) será destinada à promoção da intervenção dos sistemas nacionais de apoio às empresas junto 

dos empresários migrantes, das suas comunidades étnicas e das suas redes informais. Para a realização 

deste objetivo, serão organizadas campanhas de informação e a criação de redes e plataformas por 

grandes organizações de apoio às empresas (em particular a rede europeia de empresas, as câmaras de 

comércio nacionais e as associações de empresas), especialmente orientadas para os empresários 

migrantes. Estes eventos e plataformas destinar-se-ão a informar adequadamente os empresários 

migrantes sobre os sistemas de apoio existentes no país de acolhimento, ligar as suas redes informais às 

principais redes de empresas e chamar a atenção para as necessidades e problemas específicos dos 

empresários migrantes. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

As contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, 

nomeadamente o artigo 82.º e o Protocolo n.º 32, devem ser acrescentadas às dotações inscritas no presente 

artigo. A título de informação,Para conhecimento, estas quantias decorrem das contribuições dos Estados 

membros da EFTA imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afetadas nos 

termos do artigo 21.º, n.º 2, alíneas e) a g), do Regulamento Financeiro;Financeiro e dão lugar à inscrição 

das dotações correspondentes e à execução no âmbito do anexo «Espaço Económico Europeu» desta parte 

do mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os empresários migrantes representam uma reserva considerável de criadores de empresas na Europa e 

contribuem de foram significativa para o crescimento e a criação de empregos no país de acolhimento. No 

entanto, são confrontados com obstáculos específicos que os empresários «locais» não conhecem, tais como 

um conhecimento restrito do mercado local, barreiras linguísticas e um acesso limitado à informação. 

Contam essencialmente com o apoio das redes informais, pois consideram difícil o acesso às redes 

principais. Isto deve-se a uma falta de informação sobre os sistemas de apoio disponíveis, bem como a uma 

falta de confiança nas grandes organizações de apoio. 

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

Projeto de alteração 4107 
=== BUDG/4107 === 

apresentada por Angelika Mlinar 

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

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 as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Observações: 

Após os travessões que termina por: 

– o número de candidaturas excede de longe as possibilidades .......... conceder com os meios financeiros 

atualmente disponíveis. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Parte desta dotação, no quadro da ação «Migrant Entrepreneurs Labs» do programa COSME 2016 (que 

tem por objetivo promover o intercâmbio de boas práticas em matéria de sensibilização e apoio dos 
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potenciais empresários das comunidades de migrantes, os quais não são atingidos pelos serviços de apoio 

às start-ups) será destinada à promoção da intervenção dos sistemas nacionais de apoio às empresas junto 

dos empresários migrantes, das suas comunidades étnicas e das suas redes informais. Para a realização 

deste objetivo, serão organizadas campanhas de informação e a criação de redes e plataformas por 

grandes organizações de apoio às empresas (em particular a rede europeia de empresas, as câmaras de 

comércio nacionais e as associações de empresas), especialmente orientadas para os empresários 

migrantes. Estes eventos e plataformas destinar-se-ão a informar adequadamente os empresários 

migrantes sobre os sistemas de apoio existentes no país de acolhimento, ligar as suas redes informais às 

principais redes de empresas e chamar a atenção para as necessidades e problemas específicos dos 

empresários migrantes. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os empresários migrantes representam uma reserva considerável de criadores de empresas na Europa e 

contribuem de foram significativa para o crescimento e a criação de empregos no país de acolhimento. No 

entanto, são confrontados com obstáculos específicos que os empresários «locais» não conhecem, tais como 

um conhecimento restrito do mercado local, barreiras linguísticas e um acesso limitado à informação. 

Contam essencialmente com o apoio das redes informais, pois consideram difícil o acesso às redes 

principais. Isto deve-se a uma falta de informação sobre os sistemas de apoio disponíveis, bem como a uma 

falta de confiança nas grandes organizações de apoio. 

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

Projeto de alteração 4269 
=== BUDG/4269 === 

apresentada por Nils Torvalds, Philippe De Backer 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

JUSTIFICAÇÃO: 

Repor as dotações do orçamento de 2015. Para promover o investimento do setor privado e o crescimento da 

economia da UE, é essencial reforçar o apoio financeiro às PME. 

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

Projeto de alteração 4393 
=== BUDG/4393 === 

apresentada por João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

da União aos mercados  

Modificar os valores, a designação e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Designação: 

Promover o espírito empresarial e melhorar a competitividade e o acesso das micro, pequenas e médias 

empresas da União aos mercados  

Observações: 

Antes do parágrafo: 

As medidas executadas devem ser, em especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a apoiar as micro, pequenas e médias empresas (PME) e a reforçar a sua 

competitividade num quadro de equilíbrio económico empresarial, minimizando a dominação dos 

mercados por parte das grandes empresas e grupos económicos,empresas, nomeadamente as pequenas e 

médias empresas (PME), e a incentivar uma cultura empresarial e promover a criação e o crescimento das 

PME.  

Após o parágrafo: 

As medidas executadas devem ser, em especial: 

Acrescentar o texto seguinte: 

—redes que reúnem diversas partes interessadas, 

—projetos de primeira aplicação comercial, nomeadamente de impacto regional 

—ações de análise, desenvolvimento e coordenação de políticas com os países participantes, 

—atividades de partilha e difusão de informação e ações de sensibilização, 

Suprimir o texto seguinte: 

– redes que reúnem diversas partes interessadas; 

– projetos de primeira aplicação comercial; 

– ações de análise, desenvolvimento e coordenação de políticas com os países participantes; 

– estudos sobre a discriminação relacionada com o género no contexto do empreendedorismo feminino e a 

aplicação de políticas visando promover o empreendedorismo feminino; 

– atividades de partilha e difusão de informação e ações de sensibilização; 

– apoio de ações conjuntas por parte dos Estados-Membros ou das regiões, tal como outras medidas 

previstas no programa COSME. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

—apoio de ações conjuntas por parte dos Estados-Membros ou das regiões, tal como outras medidas 

previstas no programa Cosme.AA União apoiará iniciativas como a Rede Europeia de Empresas 

(«Enterprise Europe Network») e as ações de promoção do espírito empresarial, prestando igualmente o seu 

apoio a projetos relativos a primeiras aplicações ou à comercialização de técnicas, práticas ou produtos (por 

exemplo, no domínio dos novos conceitos de empresa para os bens de consumo) interessantes para a União e 

que já deram provas no plano técnico, mas que, devido ao risco residual, ainda não registam uma penetração 

significativa no mercado. Os projetos serão concebidos de modo a promoverem a sua utilização mais 

alargada nos países participantes e a facilitar a sua entrada no mercado.  



 

 26 

Após o parágrafo: 

A ação Erasmus para empresários visa estimular os .......... criação de redes e parcerias de grande utilidade. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Tendo em conta a difícil situação económica atualatual, é indispensável apoiar as micro, pequenas e médias 

empresas europeias, que representam 99% do tecido empresarial e 80% dos postos de trabalho. Esta 

rubrica deve dedicar às PME o volume de montantes coerentes com esta realidade para garantir a 

sobrevivência e o desenvolvimento das PME e o aumento das produções nacionais e desenvolvimento 

económico, incluindoem particular o arranque de novas empresas inovadoras, einovadoras e o 

empreendedorismo feminino, bem como promover o espírito empresarial, afetandoatribuindo fundos 

suficientes a programas como o Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias 

Empresas (COSME). O programa «Erasmus para jovens empresários» tem obtido bastante êxito e pode 

contribuir, com sucesso, para combater o desemprego na Europa, não devendo estimular a emigração 

forçada de jovens.Europa. 

 Os meios financeiros para o programa «Erasmus para jovens empresários» devem beneficiar os Estados-

Membros mais afectados pela crise, através da criação de novos postos de trabalho, com direitos, que 

contribuam para a diminuição dos níveis de desemprego nesses países e o desenvolvimento das PMEOs 

meios financeiros para o programa «Erasmus para jovens empresários» devem beneficiar de um aumento 

pelas seguintes razões: 

Acrescentar o texto seguinte: 

—este programa contribui para o fomento do espírito empresarial europeu, a partilha de conhecimentos e 

das melhores práticas, bem como a criação de redes e parcerias úteis, 

—o programa tem obtido bastante êxito e contou, nos últimos anos, com um número cada vez maior de 

participantes que se prevê ainda venha a aumentar, 

—o programa apoia os jovens sem emprego que querem tornar-se trabalhadores por conta própria, 

apesar de esta não ser a solução para o problema do desemprego juvenil, e as PME existentes a criarem 

postos de trabalho com direitos mediante a expansão e/ou internacionalização da sua atividade, 

Suprimir o texto seguinte: 

– este programa contribui para o fomento do espírito empresarial europeu, a partilha de conhecimentos e 

das melhores práticas, bem como a criação de redes e parcerias úteis; 

– o programa tem obtido bastante êxito e contou, nos últimos anos, com um número cada vez maior de 

participantes que se prevê ainda venha a aumentar; 

– o programa trata de forma eficaz o problema do desemprego juvenil, uma vez que ajuda os jovens sem 

emprego a tornarem-se trabalhadores por conta própria e as PME existentes a criarem postos de trabalho 

mediante a expansão e/ou internacionalização da sua atividade; 

– o número de candidaturas excede de longe as possibilidades que a Comissão pode conceder com os 

meios financeiros atualmente disponíveis. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

—o número de candidaturas excede de longe as possibilidades que a Comissão pode conceder com os 

meios financeiros atualmente disponíveis e só estagnará quando os números do desemprego juvenil 

começarem a descer na UE.AsAs contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do Acordo sobre o 

Espaço Económico Europeu, nomeadamente o artigo 82.º e o Protocolo n.º 32, devem ser acrescentadas às 

dotações inscritas no presente artigo. Para conhecimento, estas quantias decorrem das contribuições dos 

Estados membros da EFTA imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas 

afetadas nos termos do artigo 21.º, n.º 2, alíneas e) a g), do Regulamento Financeiro e dão lugar à inscrição 

das dotações correspondentes e à execução no âmbito do anexo «Espaço Económico Europeu» desta parte 

do mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta a difícil situação económica actual é indispensável apoiar as micro, pequenas e médias 

empresas (PME), que representam 99% do tecido empresarial e 80% dos postos de trabalho. Esta dotação 

destina-se a apoiar as PME e a reforçar a sua competitividade num quadro de equilíbrio económico 

empresarial, minimizando o efeito de dominação dos mercados por parte das grandes empresas e grupos 

económicos, incentivar uma cultura empresarial e promover a criação e o crescimento das PME. 

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

Projeto de alteração 4398 
=== BUDG/4398 === 

apresentada por João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

da União aos mercados  

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do .......... secção, a qual faz parte integrante do 

orçamento geral. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a dar assistência técnica e formação aos programas nacionais que visam 

promover a criação e o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas (PME), centrando-se em 

setores económicos promissores, como: 

- as energias renováveis e a eficiência energética; 

- a economia circular e a economia azul;  

- soluções de mobilidade e de transporte não poluentes;  

- o turismo sustentável; 

- o setor da prestação de cuidados; 

- a produção agroecológica. 

Esta dotação destina-se igualmente a dar um impulso à economia social e solidária na Europa. A 

importância económica da economia social e solidária, que representa mais de 14 milhões de postos de 

trabalho (6,5 % do emprego total da UE) e demonstrou ser extraordinariamente resistente ao impacto da 

crise em termos de destruição de emprego, não levanta quaisquer dúvidas. É um setor em plena expansão, 

que gera benefícios qualitativos que, conquanto difíceis de mensurar, tem o potencial para melhorar a 

qualidade da democracia, ao mesmo tempo que propõe estruturas de reprodução e de produção mais 

compatíveis com sociedades mais justas e sustentáveis. A economia social e solidária foi reconhecida pela 

Comissão Europeia e o Comité Económico e Social Europeu definiu-a como o «conjunto de empresas 

privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, criadas para servir 

as necessidades dos seus associados através do mercado, fornecendo bens e serviços, incluindo seguros e 
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financiamentos, e em que a distribuição pelos sócios de eventuais lucros ou excedentes realizados, assim 

como a tomada de decisões, não estão diretamente ligadas ao capital ou às cotizações dos seus associados, 

correspondendo um voto a cada um deles. A economia social também inclui empresas privadas 

organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, que prestam serviços de 

«não mercado» a agregados familiares e cujos eventuais excedentes realizados não podem ser 

apropriados pelos agentes económicos que as criam, controlam ou financiam.» Por outras palavras, a 

economia social e solidária é composta por organizações de pessoas que exercem uma atividade com o 

objetivo principal de satisfazer as necessidades das pessoas em vez de remunerar os investidores 

capitalistas e abrange dois subsetores principais: a) o subsetor de mercado ou empresarial e b) o subsetor 

da produção não mercantil. 

As empresas e as organizações englobadas no conceito de economia social estão a deparar-se com 

dificuldades em serem reconhecidas como um setor institucional à parte nos sistemas contabilísticos 

nacionais (cooperativas, sociedades mútuas, associações e fundações). Recentemente, porém, a Comissão 

Europeia elaborou um «Manual para a elaboração das contas satélite das empresas da economia social 

(cooperativas e mutualidades)». Com base neste manual, por iniciativa da DG Empresa e Indústria da 

Comissão Europeia, em 2011 foram elaboradas contas satélite para cooperativas e mutualidades em 

Espanha, na Bélgica, na Sérvia e na Macedónia. 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário reconhecer os agentes da economia social e solidária na Europa, a fim de dar um impulso a este 

importante e promissor setor. 

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

Projeto de alteração 4638 
=== BUDG/4638 === 

apresentada por Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

da União aos mercados  

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

A ação Erasmus para empresários visa estimular os .......... criação de redes e parcerias de grande utilidade. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Tendo em conta a difícil situação económica atual, é indispensável apoiar as empresas europeias, em 

particular o arranque de novas empresas inovadoras e o empreendedorismo feminino, bem como promover o 

espírito empresarial, atribuindo fundos suficientes a programas como o Programa para a Competitividade 

das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas (COSME). Em particular, oO programa «Erasmus para 

jovens empresários» tem obtido grandebastante êxito e sido eficiente e eficaz no que toca apode contribuir, 

com sucesso, para combater o desemprego e apoiar o arranque de novas empresas robustas na Europa.  

Os meios financeiros para o programa «Erasmus para jovens empresários»devem, no mínimo, 

duplicardevem beneficiar de um aumento pelas seguintes razões: 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo as informações disponíveis, existe um elevado número de pedidos de participação e observam-se 

reações muito positivas relativamente a este programa. Refira-se que o último convite à apresentação de 

propostas registou um excesso de subscrição da ordem dos 500 %. Apenas uma pequena parte dos 

subscritores recebeu de facto financiamento. Como o EYE constitui também uma forma de 

internacionalização, tanto para os jovens como para os empresários de acolhimento, os fundos para o 

programa não devem ser restringidos pelo limite de 2,5 % do artigo 5.º, n.º 3, que se refere ao objetivo 

mencionado no artigo 4.º, n.º 1, alínea d), dado que esta ação apoia igualmente o objetivo referido no artigo 

4.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento COSME 1287/2013. 

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

Projeto de alteração 400 
=== ECON/6323 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

da União aos mercados  

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação destina-se a reforçar a competitividade .......... empresarial e promover a criação e o crescimento 

das PME. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Alterar designação da rubrica: Promover o espírito empresarial e melhorar o acesso das micro, pequenas 

e médias empresas da União aos mercados 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta a difícil situação económica actual e indispensável apoiar as micro, pequenas e medias 

empresas (PME), que representam 99% do tecido empresarial e 80% dos postos de trabalho. Esta dotação 

destina-se a apoiar as PME e a reforçar a sua competitividade num quadro de equilíbrio económico 

empresarial, minimizando o efeito de dominação dos mercados por parte das grandes empresas e grupos 

económicos, incentivar uma cultura empresarial e promover a criação e o crescimento das PME. 

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

Projeto de alteração 628 
=== EFDD/7858 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

------------------------------- 
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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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É importante apoiar esta rubrica orçamental, aumentando as dotações para pagamentos. 

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

Projeto de alteração 959 
=== EPP//7532 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Programa COSME é essencial para promover PME mais dinâmicas e competitivas, que sejam não só 

capazes de tirar pleno proveito do potencial do mercado único, mas, também, de competir à escala global. 

Esta dotação adicional reflete as prioridades do Parlamento para o orçamento de 2016, a promoção do 

emprego, das empresas e do empreendedorismo. Visa apoiar, nomeadamente, o programa «Erasmus para 

Jovens Empresários», que suscitou um elevado número de pedidos de participação e reações muito positivas. 

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

Projeto de alteração 95 
=== FEMM/6000 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

da União aos mercados  

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Observações: 
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Após o parágrafo: 

A ação Erasmus para empresários visa estimular os .......... criação de redes e parcerias de grande utilidade. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Tendo em conta a difícil situação económica atual, é indispensável apoiar as empresas europeias, em 

particular o arranque de novas empresas inovadoras e o empreendedorismo feminino, bem como promover o 

espírito empresarial, atribuindo fundos suficientes a programas como o Programa para a Competitividade 

das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas (COSME). Em particular, oO programa «Erasmus para 

jovens empresários» tem obtido grandebastante êxito e pode contribuir, com sucesso, para o combate 

aocombater o desemprego na Europa. No que se refere à sub-representação das mulheres no mundo dos 

empresários, há que dedicar uma atenção especial à participação das jovens empresárias no programa, a 

fim de as incentivar a seguir a sua carreira empresarial e a adquirir experiência sobre as formas de 

superar os eventuais obstáculos ligados ao género. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Incentivar os jovens a seguirem uma carreira empresarial é um contributo para a resolução do importante 

problema da elevada taxa de desemprego juvenil e para o crescimento económico. É igualmente importante 

incluir as jovens no programa, pois a proporção de empresárias na UE continua a ser significativamente 

inferior à dos empresários, o que faz com que possam ser confrontadas com obstáculos específicos ao longo 

da carreira. 

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

Projeto de alteração 1037 
=== GUE//7261 === 

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

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

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 as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

As medidas executadas devem ser, em especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a apoiar as micro, peauenas e medias empresas (PMEs) e a reforçar a 

suacompetitividade num quadro de equilíbrio económico empresarial, minimizando a dominação dos 

mercados por parte das grandes empresas e grupos económicos,competitividade das empresas, 

nomeadamente as pequenas e médias empresas (PME), e a incentivar uma cultura empresarial e promover a 

criação e o crescimento das PME.  

Após o parágrafo: 

As medidas executadas devem ser, em especial: 

Alterar o texto do seguinte modo: 
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– redes que reúnem diversas partes interessadas; 

– projetos de primeira aplicação comercial, nomeadamente der impacto regional;comercial; 

– ações de análise, desenvolvimento e coordenação de políticas com os países participantes; 

– estudos sobre a discriminação relacionada com o género no contexto do empreendedorismo feminino e a 

aplicação de políticas visando promover o empreendedorismo feminino; 

– atividades de partilha e difusão de informação e ações de sensibilização; 

– apoio de ações conjuntas por parte dos Estados-Membros ou das regiões, tal como outras medidas 

previstas no programa COSME. 

Após o parágrafo: 

A ação Erasmus para empresários visa estimular os .......... criação de redes e parcerias de grande utilidade. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Tendo em conta a difícil situação económica atual, é indispensável apoiar as micro, pequenas e médias 

empresas europeias, que representam 99% do tecido empresarial e 80% dos postos de trabalho. Esta 

rubrica deve dedicar às PME o volume de montantes coerentes com esta realidade para garantir a 

sobrevivência e o desenvolvimento das PME e o aumento das produções nacionais e desenvolvimento 

económico, incluindo,incluindoem particular o arranque de novas empresas inovadoras e o 

empreendedorismo feminino, bem como promover o espírito empresarial, atribuindo fundos suficientes a 

programas como o Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas 

(COSME). O programa «Erasmus para jovens empresários» tem obtido bastante êxito e pode contribuir, com 

sucesso, para combater o desemprego na Europa, não devendo estimular a emigração forçada de 

jovens..Europa. 

Os meios financeiros para o programa «Erasmus para jovens empresários» devem beneficiar os Estados-

Membros mais afectados pela crise, através da criação de novos postos de trabalho, com direitos, que 

contribuam para a diminuição dos níveis de desemprego nesses países e o desenvolvimento das PMEde 

um aumento pelas seguintes razões: 

– este programa contribui para o fomento do espírito empresarial europeu, a partilha de conhecimentos e 

das melhores práticas, bem como a criação de redes e parcerias úteis; 

– o programa tem obtido bastante êxito e contou, nos últimos anos, com um número cada vez maior de 

participantes que se prevê ainda venha a aumentar; 

– o programa apoiatrata de forma eficaz o problema do desemprego juvenil, uma vez que ajuda os jovens 

sem emprego que querem tornar-sea tornarem-se trabalhadores por conta própria apesar de esta não ser 

a solução para o problema do desemprego juvenil, e as PME existentes a criarem postos de trabalho 

com direitos mediante a expansão e/ou internacionalização da sua atividade; 

– o número de candidaturas excede de longe as possibilidades que a Comissão pode conceder com os 

meios financeiros atualmente disponíveis e só estagnará quando os números do desemprego juvenil 

começarem a descer na UE.disponíveis. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta a difícil situação económica actual é indispensável apoiar as micro, pequenas e médias 

empresas (PME), que representam 99% do tecido empresarial e 80% dos postos de trabalho. Esta dotação 

destina-se a apoiar as PME e a reforçar a sua competitividade num quadro de equilíbrio económico 

empresarial, minimizando o efeito de dominação dos mercados por parte das grandes empresas e grupos 

económicos, incentivar uma cultura empresarial e promover a criação e o crescimento das PME. 

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

Projeto de alteração 1177 
=== S&D//7084 === 
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apresentada por Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Reserva           

Total 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Muitos projetos de grande qualidade não são realizados devido à inexistência de fundos. Por conseguinte, há 

que aumentar a dotação orçamental desta rubrica. 

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

Projeto de alteração 826 
=== ALDE/8020 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

JUSTIFICAÇÃO: 

Para promover o investimento do setor privado e o crescimento da economia da UE, é essencial reforçar o 

apoio financeiro às PME. 

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

Projeto de alteração 4267 
=== BUDG/4267 === 

apresentada por Nils Torvalds, Comissão dos Orçamentos, Philippe De Backer 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Para promover o investimento do setor privado e o crescimento da economia da UE, é essencial reforçar o 

apoio financeiro às PME. 

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

Projeto de alteração 4394 
=== BUDG/4394 === 

apresentada por Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A ajuda às microempresas e às PME é agora uma questão de vida ou de morte para este sector tão 

importante para as economias dos Estados-Membros. Impõe-se, por isso, a criação e o reforço de 

mecanismos de apoio às PME. 

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

Projeto de alteração 4399 
=== BUDG/4399 === 

apresentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do .......... secção, a qual faz parte integrante do 

orçamento geral. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Os eventuais reembolsos de instrumentos financeiros nos termos do artigo 140.º, n.º 6, do Regulamento 

Financeiro, incluindo os reembolsos de capital, as garantias liberadas e os reembolsos do capital em dívida 

dos empréstimos devolvidos à Comissão e inscritos no número 6341 do mapa de receitas, poderão dar lugar 

à inscrição de dotações suplementares, nos termos do disposto no artigo 21.º, n.º 3, alínea i), do Regulamento 
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Financeiro.  

Acrescentar o texto seguinte: 

No clima atual de racionamento do crédito e de exclusão financeira crescente, a economia social 

demonstrou a sua capacidade de inovação social e de resposta às necessidades sociais recorrendo às suas 

próprias formas alternativas de financiamento solidário, como os bancos éticos ou as moedas sociais, que 

não só proporcionam crédito, como também geram a confiança nos seus serviços financeiros. 

A economia social desempenha um papel importante na regulação do mercado de capitais, na medida em 

que integra no setor financeiro grandes camadas da população que estão excluídas da banca tradicional, 

é uma das principais fontes de financiamento público e de subvenções para as pessoas com poucos 

recursos e controla de forma coletiva os fluxos financeiros gerados pelo trabalho e a atividade de 

organizações da economia social (tais como ordenados e fundos de pensões, bancos sociais e éticos, 

cooperativas de crédito e as reservas e outros fundos provenientes das operações lucrativas de 

cooperativas e mutualidades). 

Há muitos exemplos de inovação social ou organizacional dados por cooperativas e outras empresas 

similares na indústria, na agricultura, no setor dos serviços e no setor financeiro. Neste último, assistiu-se 

à proliferação de bancos éticos e de microcréditos, os quais tiveram um impacto social positivo. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os agentes da economia social e solidária deparam-se com problemas especiais relacionados com o seu 

reconhecimento formal e acesso aos serviços financeiros. As ações previstas no âmbito desta rubrica 

orçamental deverão contribuir para a resolução do problema da escassez de crédito entre as populações mais 

pobres e/ou mais afastadas da Europa.  

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

Projeto de alteração 629 
=== EFDD/7859 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É importante apoiar esta rubrica orçamental, aumentando as dotações para pagamentos. 

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

Projeto de alteração 960 
=== EPP//7533 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A presente alteração visa reverter o corte nominal aplicado ao programa COSME de 2015 para 2016, de 

acordo com a resolução do Parlamento de junho de 2015 sobre o mandato para o trílogo. Este acréscimo 

pode ser facilmente justificado tendo em conta o potencial do programa para promover o espírito 

empresarial, melhorar a competitividade e o acesso aos mercados das empresas da União e melhorar o 

acesso ao financiamento das PME, apresentando, simultaneamente, uma taxa de execução muito elevada. É 

essencial que este programa evolua de forma positiva em 2016. 

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

Projeto de alteração 96 
=== FEMM/6001 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Um mecanismo de garantia de empréstimo (Loan Guarantee .......... titularizar as carteiras de créditos 

concedidos às PME. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação será utilizada para melhorar o acesso das PME ao financiamento,nomeadamente das empresas 

dirigidas por mulheres,financiamento sob a forma de investimentos em fundos próprios e de empréstimos 

nas suas fases de arranque, crescimento e transmissão.  

JUSTIFICAÇÃO: 

Um dos maiores obstáculos com que são confrontadas as empresárias continua a ser o acesso ao 

financiamento, em especial do capital de risco, uma vez que se trata de um setor dominado pelos homens. É, 

portanto, importante velar por que as mulheres também tenham acesso ao financiamento disponível, a fim de 

fomentar o empreendedorismo feminino, pois a proporção de empresárias na UE continua a ser 

significativamente inferior à dos empresários. 

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

Projeto de alteração 1038 
=== GUE//7263 === 

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

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

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 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação será utilizada para melhorar o acesso .......... suas fases de arranque, crescimento e transmissão. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Alterar o título da rubrica como segue: Melhorar o acesso das pequenas e médias empresas (PME) ao 

financiamento sob a forma de investimentos em fundos próprios e reconhecer as empresas e organizações 

da economia social. No clima atual de racionamento do crédito e de exclusão financeira crescente, a 

economia social demonstrou a sua capacidade de inovação social e de resposta às necessidades sociais 

recorrendo às suas próprias formas alternativas de financiamento solidário, como os bancos éticos ou as 

moedas sociais, que não só proporcionam crédito, como também geram a confiança nos seus serviços 

financeiros. 

A economia social desempenha um papel importante na regulação do mercado de capitais, na medida em 

que integra no setor financeiro grandes camadas da população que estão excluídas da banca tradicional, 

é uma das principais fontes de financiamento público e de subvenções para as pessoas com poucos 

recursos e controla de forma coletiva os fluxos financeiros gerados pelo trabalho e a atividade de 

organizações da economia social (tais como ordenados e fundos de pensões, bancos sociais e éticos, 

cooperativas de crédito e as reservas e outros fundos provenientes das operações lucrativas de 

cooperativas e mutualidades). 

Há muitos exemplos de inovação social ou organizacional dados por cooperativas e outras empresas 

similares na indústria, na agricultura, no setor dos serviços e no setor financeiro. Neste último, assistiu-se 

à proliferação de bancos éticos e de microcréditos, os quais tiveram um impacto social positivo. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os agentes da economia social e solidária deparam-se com problemas especiais relacionados com o seu 

reconhecimento formal e acesso aos serviços financeiros. As ações previstas no âmbito desta rubrica 

orçamental deverão contribuir para a resolução do problema da escassez de crédito entre as populações mais 

pobres e/ou mais afastadas da Europa. 

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

Projeto de alteração 1039 
=== GUE//7264 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A assistencia a micro, pequenas e médias empresas e hoje uma questao de vida ou de morte para este sector 

tao importante para as economias dos Estados-Membros. Consideramos muito importante a criacao e o 

reforco de mecanismos de apoio para as PMEs. 

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

Projeto de alteração 458 
=== IMCO/6592 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um dos principais objetivos do programa COSME é ajudar as PME a ter acesso a fontes alternativas de 

financiamento. O programa COSME visa também as PME com menos de 10 trabalhadores, que são a 

categoria de PME que mais dificuldades enfrenta para obter financiamento. É essencial manter o 

financiamento, no mínimo, ao mesmo nível de 2015, uma vez que a situação económica não melhorou 

significativamente. As PME representam 99 % das empresas da UE. É necessário garantir que as nossas 

PME possam inovar, criar emprego e tirar o máximo partido do mercado único e da agenda comercial da 

UE. 

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

Projeto de alteração 1178 
=== S&D//7085 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Reserva           

Total 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Muitos projetos de grande qualidade não são realizados devido à inexistência de fundos. Por conseguinte, há 
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que aumentar a dotação orçamental desta rubrica. 

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

Projeto de alteração 1252 
=== S&D//7160 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 15 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 15       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Reserva           

Total       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Iniciativa em prol das novas empresas da economia de partilha: financiar o futuro do 

empreendedorismo europeu 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo deste projeto-piloto é financiar as novas empresas relacionadas com a economia de partilha. 

Tal deverá ajudá-las a desenvolver as suas ideias, cobrindo, pelo menos, parte dos custos iniciais e, 

depois, concedendo uma garantia financeira para as propostas mais ambiciosas e arriscadas. Dada a 

escala reduzida e a menor dimensão dos custos deste tipo de iniciativas, mesmo com uma alocação de 

fundos da UE relativamente limitada o projeto deverá ser capaz de financiar o arranque de bom número 

de pequenas empresas que poderão, mais tarde, tornar-se competitivas neste setor. 

Objetivos específicos: 

 Identificar os setores que irão beneficiar de uma abordagem de «economia de partilha»; 

 Definir novos instrumentos legislativos para regulamentar a economia de partilha sem enfraquecer o seu 

potencial de inovação; 

 Realizar um recenseamento específico da economia de partilha na Europa, procedendo ao intercâmbio 

das melhores práticas entre os Estados-Membros e as associações de empresas relevantes; 

 Dar apoio financeiro e garantias económicas às empresas promissoras, mesmo que o seu projeto seja 

demasiado arriscado para ser financiado pelas instituições bancárias tradicionais; 

 Definir um modelo de economia de partilha consonante com os valores europeus, que zele pelos direitos 

dos consumidores e dos trabalhadores em causa; 

Ações propostas: 

 Colaboração com as empresas e as associações locais, a fim de criar uma rede europeia de empresas que 

operam no domínio da economia de partilha; 

 Criação de bolsas e formas de apoio financeiro especificamente dedicadas aos investigadores e jovens 

empresários que pretendem concentrar o seu trabalho nos setores relacionados com a economia de 

partilha. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
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orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

A economia de partilha está a transformar antigos serviços e mercados de um modo que era impensável há 

apenas alguns anos. Em 2013, a dimensão de mercado deste setor era de cerca de 3,5 mil milhões em todo o 

mundo; atualmente, a Comissão Europeia prevê um potencial de crescimento que ultrapassa os100 mil 

milhões. O projeto poderá financiar empresas ou universidades e centros de investigação, a fim de reforçar a 

sua capacidade de produzir produtos e serviços prontos a ser colocados no mercado. Muitas das empresas de 

economia de partilha atualmente mais bem sucedidas desenvolveram-se a partir de uma ideia de muito 

pequena escala, que foi depois aplicada a nível mundial. 

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

Projeto de alteração 4635 
=== BUDG/4635 === 

apresentada por Paul Rübig 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 02 77 18 — Projeto-piloto — «Business angels» do sexo feminino 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto-piloto foi inicialmente criado em 2015 e deve ser prolongado para 2016.  

Em 2016, as dotações para este projeto-piloto devem ser aumentadas, a fim de aplicar as medidas 

identificadas pela Comissão Europeia no primeiro ano. 

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

Projeto de alteração 1012 
=== EPP//7603 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 02 77 18 — Projeto-piloto — «Business angels» do sexo feminino 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O projeto-piloto foi inicialmente criado em 2015 e deve ser prolongado para 2016. Em 2016, as dotações 

para este projeto-piloto devem ser aumentadas, a fim de aplicar as medidas identificadas pela Comissão 

Europeia no primeiro ano. 

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



 

 41 

Projeto de alteração 865 
=== ALDE/8061 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Reserva           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Redução do desemprego dos jovens e criação de cooperativas como medida para 

melhorar as oportunidades de trabalho na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Na UE, os dois grupos atualmente mais afetados pelo desemprego têm um enorme potencial: os jovens e 

as pessoas com formação do ensino superior. Estes grupos poderiam criar empregos na UE trabalhando 

nas suas próprias cooperativas, mas, para tal, necessitam de orientação e apoio sob a forma de formação 

no domínio do mercado de trabalho.  

As cooperativas de trabalhadores constituem formas economicamente viáveis de empreendedorismo e, 

pelo facto de se basearem numa comunidade e de partilharem oportunidades e obrigações, possibilitam 

aos participantes trabalharem e serem simultaneamente proprietários de parte de uma empresa com um 

risco reduzido. Os participantes irão criar novas cooperativas de trabalhadores, associando as 

competências e conhecimentos individuais para o benefício comum. Estas cooperativas podem 

proporcionar empregos sustentáveis aos seus donos/empregados, na medida em que, devido aos seus 

baixos custos, têm vantagens concorrenciais em relação à maior parte das outras empresas. O projeto-

piloto deverá ser lançado nos três países da UE que mais experiência tenham neste domínio. 

O principal objetivo é contribuir para a redução do desemprego dos jovens mediante a criação de boas 

práticas neste setor aplicáveis a toda a Europa. O projeto-piloto será articulado do seguinte modo:  

 1. Ações preliminares e criação do programa em três países diferentes (1.º ano); 

 2. Desenvolvimento e realização dos cursos de formação (1.º e 2.º anos); 

 3. Acompanhamento e criação de cooperativas com grupos-alvo (2.º ano); 

 Avaliação das barreiras comerciais e jurídicas por peritos (3.º ano, em caso de prolongamento do projeto-

piloto como ação preparatória); 

 5. Avaliação dos resultados (3.º ano, em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação 

preparatória); e 

 6. Relatório sobre os resultados, incluindo uma proposta de possíveis futuras atividades operacionais (3.º 

ano, em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação preparatória); 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 
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26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto apoia energicamente uma das prioridades essenciais da UE de reforço do emprego dos 

jovens. 

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

Projeto de alteração 868 
=== ALDE/8066 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Instrumento a favor das PME destinado a reforçar a participação das mulheres 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto tem por objetivo permitir às pequenas e médias empresas estabelecidas na UE ou num 

país associado ao programa-quadro Horizonte 2020 obter financiamento e apoio da UE para projetos de 

inovação que as ajudarão a crescer e estender as suas atividades a outros países (dentro e fora da 

Europa).  

Paralelamente, nas fases 1 e 2, é proposta uma assistência ao desenvolvimento empresarial e à inovação 

para ajudar as PME. O presente projeto-piloto visa a criação de um programa especial de orientação para 

as empresárias, paralelo ao já existente. 

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: 

Se, por um lado, não há na Europa empresários suficientes que concretizem as suas ideias de criação de 

empresas, por outro, as empresárias são ainda menos numerosas do que os empresários. É necessário, para a 

economia europeia, que mais empresários deem o passo em frente. Por estas razões, a execução deste 

projeto-piloto irá reforçar o êxito das empresárias num setor dominado pelos homens graças a um serviço de 

orientação específico que aborde os maiores obstáculos que se colocam ao empreendedorismo feminino. 

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

Projeto de alteração 94 
=== CULT/5863 === 

apresentada por Comissão da Cultura e da Educação 

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

Número 02 02 77 21 — Ação preparatória — Produto turístico europeu transnacional no domínio da cultura 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo ano da ação preparatória. 

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

Projeto de alteração 1010 
=== EPP//7601 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Reforço da capacidade empresarial para os jovens migrantes 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O conhecimento e as competências são essenciais não só para o bem-estar de cada cidadão mas também 

para o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico. Por conseguinte, é importante oferecer 

uma perspetiva às pessoas provenientes de países em crise económica e social, em particular aos jovens, 

para que tenham a oportunidade de criar valor acrescentado, não só para si mas também para a 

comunidade. 

Por conseguinte, é fundamental capacitar os jovens migrantes e refugiados a aceder ao conhecimento e a 

desenvolver competências que possam utilizar e potenciar quando regressam aos seus países de origem. 

Desta forma, não só são capazes de garantir meios de subsistência sólidos, mas também, possivelmente, de 

se assumir como empreendedores, de construir as suas próprias empresas e de criar emprego. 

O cerne desta iniciativa deve ser constituído por programas específicos de tutoria facultados por várias 

organizações, como os serviços de proteção civil e os serviços comunitários, bem como por empresas 

(incluindo fornecedores locais). A inclusão de elementos de um sistema de formação dual ajudaria os 

beneficiários a identificar as necessidades específicas das diferentes organizações ou empresas no 

terreno. 

No que se refere ao período de espera para exercer uma atividade económica, a situação jurídica é muito 

diferente nos Estados-Membros. Por conseguinte, para que o projeto-piloto possa ser bem-sucedido, será 

igualmente necessário examinar os atuais quadros jurídicos nacionais e identificar as boas práticas que 

poderão ser promovidas para acelerar os procedimentos, de modo a que os jovens migrantes possam 

beneficiar dos programas propostos o mais rapidamente possível após a sua chegada. 



 

 44 

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: 

Numa conjuntura de crescentes pressões migratórias, a União Europeia é chamada a prestar o seu apoio, no 

intuito de gerir os fluxos migratórios e de refugiados, não só em termos de ajuda humanitária mas também, 

como uma obrigação social, para o reforço das capacidades dos migrantes. 

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

Projeto de alteração 119 
=== FEMM/6030 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Aumentar a competitividade das PME mediante a prestação de formação às mulheres 

após a licença de maternidade 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O presente projeto-piloto tem por objetivo aumentar a competitividade das PME dando-lhes a 

oportunidade de beneficiar de um programa de formação para as trabalhadoras que regressam ao 

trabalho após uma licença de maternidade. O projeto-piloto prestará às mulheres a informação e 

formação pertinentes depois de concluída a licença de maternidade, a fim de facilitar o seu regresso ao 

trabalho, e, nesta ótica, ajudará as PME em que trabalham a beneficiar da continuidade da mão de obra, 

utilizando a experiência laboral anteriormente adquirida na empresa e a atualização das qualificações e 

competências após a licença de maternidade. O projeto consistirá em apoiar a criação de programas 

financeiros destinados às PME que adotem regimes ou programas de reintegração que prevejam 

formação e ajuda à contratação de mulheres formadas após a licença de maternidade, contribuindo deste 

modo para a atenuação das dificuldades com que as mulheres se confrontam ao regressarem ao mercado 

de trabalho. Estes regimes visam a manutenção do contacto entre as trabalhadoras que se encontrem em 

licença de maternidade e as suas empresas, bem como a prestação de formação suscetível de ajudar as 

mães a regressar ao emprego e a atualizar-se em relação aos colegas e trabalhadores da empresa.  

Os beneficiários (candidatos) do projeto-piloto serão as partes interessadas, por exemplo, organismos 

públicos, câmaras de comércio, associações, ONG ou estabelecimentos de ensino, que reatribuirão os 

fundos às PME ou criarão programas de formação para as trabalhadoras das PME que regressem da 

licença de maternidade, bem como programas de orientação para as PME sobre a forma de utilizar o 

potencial destas trabalhadoras. As PME podem aderir a estes programas e formações e, eventualmente, 

receber contribuições financeiras diretamente dos programas para enviar as trabalhadoras para a 
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formação proporcionada nesse âmbito, ou prestar uma parte especializada da formação.  

Por conseguinte, o financiamento deverá destinar-se a: 

1. Organizar seminários que permitam às mulheres atualizar-se após a licença de maternidade, tanto no 

que se refere à empresa como no domínio de atividade em geral (novos procedimentos, conhecimentos 

especializados, tecnologias, etc.); 

2. Organizar seminários de cariz social para que, quando as trabalhadoras regressam da licença de 

maternidade, tenham a oportunidade de se encontrar com outras mães trabalhadoras e debater questões 

relativas a, inter alia, creches, cuidados de saúde, condições de trabalho; 

3. Fornecer a informação necessária às trabalhadoras, especificando todas as medidas a tomar antes da 

partida e antes e depois do regresso; 

4. Criação de um sítio web para as trabalhadoras que regressam ao trabalho com informação nos 

seguintes domínios: maternidade/paternidade, equilíbrio entre vida profissional e vida privada, evolução 

na carreira, assistência aos filhos, redes de associações de mulheres, acompanhamento da maternidade, 

direitos das trabalhadoras e investigação; 

5. Manter o contacto com as mulheres que deixaram o trabalho para constituir família, para que sejam 

aceites imediatamente pela empresa quando decidirem regressar ao trabalho; 

6. Conceção de programas de recrutamento para atrair mulheres qualificadas que regressem ao trabalho, 

fornecendo oportunidades de estabelecimento de redes profissionais e grupos de trabalho; 

7. Para atrair as mulheres que deixaram o meio laboral durante algum tempo, há que ter em conta a 

necessidade de criar um ambiente mais favorável, atribuindo subvenções para as deslocações e a 

assistência aos filhos. 

A formação deve implicar, em particular: 

1. Utilizar as boas práticas neste domínio, adaptando-as aos objetivos e necessidades da empresa; 

2. Conferir um caráter voluntário ao regime e à formação e torná-los extremamente acessíveis, 

recorrendo tanto aos instrumentos das TIC como a seminários e reuniões convencionais; 

3. Fornecer apoio em linha através da Internet e de um boletim informativo; 

4. Sempre que possível, prestar módulos de formação individual com a maior flexibilidade possível para 

que sejam compatíveis com as atividades fora do trabalho; 

5. Considerar a possibilidade de financiar formação a distância para as empregadoras em licença de 

maternidade; 

6. Para as trabalhadoras que tenham estado fora do meio laboral durante algum tempo, prestar formação 

de cariz mais social, nomeadamente, reforço da confiança, trabalho em equipa e comunicação eficaz, e 

sobre questões relativas ao local de trabalho, como estereótipos laborais, opções para o equilíbrio entre 

vida profissional e a vida privada e presumíveis obstáculos ao emprego. 

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 PE salienta a necessidade de a UE apoiar as PME que elaborem um plano para as trabalhadoras que se 

tornem mães. Está comprovado que, quando são apoiadas durante um dos períodos transitórios mais difíceis 
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da sua carreira, as mulheres sentem-se valorizadas, havendo mais probabilidades de que permaneçam na 

empresa e sejam mais produtivas após o regresso. Algumas grandes empresas já dispõem de regimes ou 

programas de reintegração semelhantes, que, por outro lado, são propostos por reconhecidos 

estabelecimentos de ensino e formação com caráter comercial. Este projeto-piloto deverá ser flexível e 

adaptado às PME, tendo em vista as suas trabalhadoras. 

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

Projeto de alteração 237 
=== ITRE/5308 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Para uma economia de partilha entre os fabricantes europeus: redução do capital de 

exploração e dos custos através de plataformas em nuvem que apoiam as sinergias e a integração 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo deste projeto-piloto é analisar a implementação de uma plataforma de integração e de sinergia 

em nuvem destinada aos fabricantes europeus. Numa primeira fase, centrar-se-á nos níveis de inventário 

dos recursos críticos e não críticos.  

É sabido que a mutualização e a redistribuição dinâmica de inventários relativamente aos recursos de 

produção críticos e não críticos pode reduzir drasticamente o capital de exploração necessário e baixar os 

custos. O projeto-piloto analisará se uma plataforma de serviços em nuvem transparente e intuitiva 

permite gerar uma confiança entre os fabricantes que os leve a agregar recursos e a criar uma economia 

de partilha. A redução global do capital de exploração e dos custos de inventário permitirá libertar 

recursos que podem ser investidos na inovação para tornar os fabricantes mais rentáveis ou para apoiar o 

crescimento. O objetivo deste projeto-piloto é apresentar uma primeira plataforma de partilha viável que 

conduza a uma maior integração e cooperação entre os fabricantes na Europa, de que resultará o 

crescimento económico. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto visa estudar a implementação de uma plataforma de integração e sinergia em nuvem para 

que os fabricantes da Europa partilhem e redistribuam de forma dinâmica inventários dos recursos de 

produção críticos e não críticos, o que pode reduzir drasticamente o capital de exploração necessário e baixar 

os custos. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 239 
=== ITRE/5310 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

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

Designação: 

Projeto-piloto — Pequenas e médias empresas: modelos de governação e de financiamento para redes de 

empresas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Todos os Estados-Membros se confrontam atualmente com problemas de investimento e perda de 

competitividade na produção de mercadorias. Por outro lado, a União Europeia perde constantemente 

posições na ciência e na inovação industrial e há questões cada vez mais preocupantes para a sociedade, 

como as alterações climáticas, a sustentabilidade dos transportes, a energia renovável, a segurança 

alimentar e o envelhecimento da população.  

O Projeto-piloto «Pequenas e médias empresas: modelos de governação e de financiamento para redes de 

empresas» deverá ter como objetivo a adoção de uma abordagem comparativa das melhores práticas 

(legislação sobre os tipos de entidade empresarial, formas de associação, apoio governamental às redes de 

empresas, etc.) em vários Estados-Membros, a fim de examinar a estrutura e a função das redes de 

empresas e o seu impacto na gestão e no financiamento das PME. O projeto deverá centrar-se na 

identificação e divulgação, através das respetivas medidas de apoio a nível nacional e da UE, de métodos 

adequados e eficazes para a criação de uma série de relações juridicamente relevantes entre duas ou mais 

empresas que operam no mesmo setor ou são interdependentes.  

As redes de empresas são uma forma de os empresários se associarem em torno de um projeto comum. 

Através do contrato de rede, duas ou mais empresas assumem exercer em comum uma ou mais atividades 

económicas que se inscrevem nos respetivos objetos sociais, a fim de aumentar as capacidades mútuas de 

inovação e competitividade no mercado. As redes de empresas permitem manter a independência e a 

identidade de cada uma das sociedades que a integram, assegurando simultaneamente a necessária 

melhoria em termos da dimensão que permite competir nos mercados globais. É, pois, um instrumento 

adequado para as empresas europeias, formadas por micro, pequenas e médias empresas, que, não 

obstante serem muito eficazes, são muitas vezes incapazes de competir em termos de inovação e de 

internacionalização com empresas mais estruturadas e de maior dimensão. A característica 

verdadeiramente inovadora das redes de empresas pode ser vista quer como uma forma de agregação em 

torno de um projeto quer como um instrumento para iniciar um processo de agregação, de que podem 

resultar formas mais estruturadas, como contratos de rede mais rigorosos e garantidos e novas empresas 

com personalidade jurídica. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
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orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Projeto-piloto «Pequenas e médias empresas: modelos de governação e de financiamento para redes de 

empresas» deverá ter como objetivo a adoção de uma abordagem comparativa das melhores práticas em 

vários Estados-Membros, a fim de examinar a estrutura e a função das redes de empresas e o seu impacto na 

gestão e no financiamento das PME.  

O projeto deverá centrar-se na identificação e divulgação de métodos adequados e eficazes para a criação de 

uma série de relações juridicamente relevantes entre duas ou mais empresas que operam no mesmo setor ou 

são interdependentes. 

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

Projeto de alteração 1108 
=== S&D//7008 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 02 77 21 — Ação preparatória — Produto turístico europeu transnacional no domínio da cultura 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Reserva           

Total 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo ano do projeto-piloto. 

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

Projeto de alteração 338 
=== TRAN/5562 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 24 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Youth on the SPOT - Parceria especial no setor do turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A União Europeia enfrenta presentemente uma série de alterações estruturais que afetam toda a 

economia; por conseguinte, o turismo também é afetado. 

Um dos problemas mais prementes para a Europa é a falta de postos de trabalho e de oportunidades para 
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os jovens. Em novembro de 2014, mais de 5 milhões de jovens na Europa estavam desempregados, o que 

significa que uma em cada quatro pessoas com menos de 25 anos procura emprego.  

O setor do turismo é, desde há muito, considerado fonte de emprego de jovens. Os dados estatísticos 

revelam que, só na União Europeia, o turismo representa mais de 20 milhões de postos de trabalho 

distribuídos por mais de dois milhões de empresas. Além disso, dada a sua influência na economia, o 

turismo exerce ainda um grande impacto no crescimento e no emprego. Estas são precisamente as áreas 

que urge reforçar substancialmente na UE após a crise económica.  

As instituições da UE e os governos nacionais podem facilitar e apoiar a criação de postos de trabalho, 

como se verificou com a implementação da iniciativa Garantia para a Juventude. No entanto, só as 

empresas e os intervenientes privados podem criar emprego ou proporcionar formação. A indústria do 

turismo, com um elevado número de intervenientes privados (hotéis, cafés, restaurantes, etc.), 

desempenha um papel único contribuindo para solucionar a crise do emprego na Europa e para a sua 

recuperação.  

É, por exemplo, interessante e paradoxal, que os países com as taxas de desemprego dos jovens mais 

elevadas (Grécia, Espanha, Itália e Portugal) façam parte dos destinos turísticos mais populares na 

Europa. Assim, a indústria do turismo está muito bem posicionada para contribuir de maneira dinâmica 

para os esforços das instituições no sentido de abordar a questão do desemprego dos jovens.  

O setor do turismo também tem de participar e assumir responsabilidades na abordagem dos problemas 

sociais, neste caso o desemprego dos jovens, apoiando os esforços do setor público no sentido de criar 

oportunidades para os jovens. A fim de alcançar este objetivo, deve ser criada uma parceria especial de 

turismo (special partnership on tourism - SPOT) entre os responsáveis pela tomada de decisões à escala 

europeia e os representantes do setor do turismo.  

Uma nova parceria público-privada deve ser criada no âmbito do SPOT com vista a facilitar a oferta de 

empregos de elevada qualidade, de aprendizagens e estágios na indústria do turismo em toda a UE, com 

especial destaque para as pequenas e médias empresas. 

Tal poderia reunir todos os tipos de empresas, as cadeias de abastecimento respetivas, os sindicatos, os 

prestadores de serviços no âmbito da educação, as associações de turismo regionais/europeias/nacionais, 

as autoridades e as agências, as organizações empresariais e as associações de jovens. 

Esta iniciativa poderia aumentar a sensibilização para a importância do setor do turismo para a economia 

da UE. Poderia igualmente incentivar os decisores da UE a reconhecerem o seu potencial e a 

desenvolverem futuramente uma estratégia industrial específica para apoiar o desenvolvimento e o 

crescimento do setor. 

Além disso, este tipo de parceria poderia valorizar o dinamismo dos jovens europeus, para que não 

percam a esperança nem se vejam sem oportunidades e para que possam olhar com confiança para um 

futuro melhor graças à possibilidade de acesso ao mercado de trabalho. 

Por último, mas não menos importante, cabe salientar que esta iniciativa também é do interesse do setor 

do turismo. Se a Europa pretende continuar a ser o principal destino turístico do mundo, é necessário que 

o setor prepare a próxima geração reforçando a oferta de mão de obra de elevada qualidade e sustentável, 

dotada de competências em matéria de TIC e com experiência no acolhimento de turistas com 

expectativas e prioridades diversas, provenientes sobretudo de países terceiros. Tal permitirá um maior 

crescimento e manter a atratividade do setor.  

Os principais objetivos do projecto-piloto são os seguintes:  

» análise da importância do setor do turismo para o conjunto da economia europeia e o emprego - 

necessidade de reconhecer tal facto e de sensibilizar o público; 

 » promoção, reforço e desenvolvimento da empregabilidade dos jovens: 

 » empenho na criação de novos lugares para jóvens (empregos, aprendizagens e estágios) no setor do 

turismo; 
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 » ajuda na aquisição de conhecimentos e competências;  

» desenvolvimento de percursos de carreira e facilitação da transição entre a escola e o emprego: 

organização de orientação profissional, seminários sobre a redação de CV, simulação de entrevistas em 

estreita coordenação com as instituições de ensino e as organizações de juventude. 

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: 

Novo projeto-piloto. 

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

Projeto de alteração 339 
=== TRAN/5563 === 

apresentada por Comissão dos Transportes e do Turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 25 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Marca "Destino Europa" - Promoção da Europa no setor do turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A Europa é o principal destino turístico do mundo, com uma quota de mercado de 52 %; Além disso, o 

turismo representa uma importante atividade socioeconómica na União Europeia, com um impacto de 

amplo alcance no crescimento económico, no emprego e no desenvolvimento social, podendo ser um 

poderoso instrumento para combater o declínio económico e o desemprego.  

No entanto, o setor do turismo depara-se com uma série de desafios que podem ser abordados por ações 

levadas a cabo tanto pelas empresas do setor do turismo como pelas partes interessadas do setor público. 

Um desses desafios é a crescente concorrência por parte dos novos destinos turísticos.  

É por esse motivo que se torna necessário promover a Europa como destino turístico de exceção e 

reforçar a sua imagem competitiva nos mercados de transporte de longo curso. Assim, afigura-se 

necessário criar uma abordagem global inclusiva através da criação de uma imagem de marca clara. 

A presente proposta visa desenvolver uma série de ações estrategicamente coordenadas com o objetivo de 

definir uma estratégia de longo prazo para a promoção do «Destino Europa». Os destinos da UE têm de 

adotar uma abordagem específica para cada mercado, a fim de apor a marca europeia em pacotes globais 

mediante recurso aos novos instrumentos de comunicação. 

A fim de aumentar o número de turistas na UE e, por conseguinte, manter a posição da Europa como 

primeiro destino turístico mundial, a Comissão Europeia deve incentivar o investimento em 
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infraestruturas turísticas, o desenvolvimento regional e, em cooperação com os Estados-Membros, 

reforçar os esforços de comercialização da marca «Destino Europa». 

Os principais objetivos do projeto-piloto são os seguintes:  

 — Criar uma clara imagem de marca e garantir a visibilidade da Europa nos principais países terceiros: 

por exemplo, mediante a organização de quatro grandes mesas redondas que reúnam os representantes 

do setor na Europa (em Londres e/ou Bruxelas), Ásia, América do Norte e América Latina.  

 —Reforçar as parcerias público-privadas: desenvolver as boas relações existentes com as empresas e a 

cooperação com os principais atores e organizações internacionais, nomeadamente o Parlamento 

Europeu, a Comissão Europeia, a Administração Nacional de Turismo chinesa (CNTA), a Associação de 

Operadores Turísticos da Europa (ETOA), a Associação Norte-americana de Viagens, a BRAZTOA, a 

JATA, os diretores executivos das grandes empresas, etc. 

 —Recolher contributos e conhecimentos da indústria sobre um vasto leque de temas: elaborar um 

modelo de tipo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades, ameaças) da indústria europeia do turismo e definir os fatores determinantes de sucesso. 

Pontos fortes - que produtos incitam realmente a efetuar reservas na Europa e que tendências 

interessantes começam a surgir? 

Pontos fracos - que fatores limitam a realização de reservas na Europa (perceção dos consumidores, 

preocupações com a segurança, flutuações monetárias, capacidade dos hotéis e aviões, vistos, etc.)? 

Oportunidades - reforçar ou ampliar a oferta de produtos da Europa, em especial para apoiar uma oferta 

pan-europeia mais sólida e sensibilizar para os destinos e os itinerários culturais menos conhecidos. 

Ameaças - analisar a concorrência para conhecer as propostas de valor dos outros destinos turísticos com 

os quais a Europa tem oportunidade de competir diretamente em termos comerciais. 

Fatores determinantes de sucesso - de que forma devem a estratégia e a marca «Destino Europa» 

proceder para alcançar resultados positivos para a Europa nos próximos anos e que papel pode a 

indústria desempenhar para garantir que a marca seja adotada e promovida, a fim de assegurar o êxito 

da estratégia?  

 — Desenvolver estratégias e instrumentos de comercialização cooperativos: 

campanhas de comercialização em linha e fora de linha para sensibilizar para a marca "Destino Europa" 

concebidas em torno de mesas redondas com as partes interessadas (comercialização cooperativa em 

conjunto com as principais empresas privadas do setor do turismo); 

colaboração com os principais parceiros mundiais dos meios de comunicação (CNN, BBC, Financial 

Times, etc.); 

participação em feiras de turismo e noutros eventos nacionais e internacionais de renome (festivais da 

juventude, eventos desportivos, feiras gastronómicas). 

 —Sensibilizar, ao nível político, para a importância do turismo recetor para a economia europeia e obter 

o apoio dos decisores políticos a diversos níveis, a fim de eliminar as desvantagens que afetam a indústria 

europeia do turismo. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Novo projeto-piloto. 

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

Projeto de alteração 4103 
=== BUDG/4103 === 

apresentada por Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Reserva           

Total       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Iniciativa para as start-ups no domínio da economia da partilha a fim de financiar o 

futuro do empreendedorismo europeu 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo deste projeto-piloto é financiar start-ups relacionadas com a economia da partilha. Deverá 

ajudá-las a pôr as suas ideias em prática cobrindo pelo menos uma parte dos custos iniciais e, 

eventualmente, fornecendo uma garantia financeira para as propostas mais ambiciosas e mais arriscadas. 

Dada a escala reduzida e a menor dimensão dos custos deste tipo de iniciativas, mesmo com uma 

atribuição de fundos da UE relativamente limitada o projeto deverá ser capaz de financiar o arranque de 

um número considerável de pequenas empresas que poderão, mais tarde, tornar-se competitivas neste 

setor. 

Objetivos específicos: 

 Identificar os setores que irão beneficiar de uma abordagem de economia da partilha; 

 Definir novos instrumentos legislativos para regulamentar a economia da partilha sem enfraquecer o seu 

potencial de inovação; 

 Realizar um recenseamento específico da economia da partilha na Europa, procedendo ao intercâmbio 

das melhores práticas entre os Estados-Membros e as associações de empresas relevantes; 

 Dar apoio financeiro e garantias económicas às empresas promissoras, mesmo que o seu projeto seja 

demasiado arriscado para ser financiado pelas instituições bancárias tradicionais; 

 Definir um modelo de economia da partilha que seja compatível com os valores europeus e zele pelos 

direitos dos consumidores e dos trabalhadores em causa; 

Ações propostas: 

 Colaboração com as empresas e as associações locais, a fim de criar uma rede europeia de empresas que 

operem no domínio da economia da partilha; 

 Criação de bolsas e formas de apoio financeiro especificamente dedicadas aos investigadores e jovens 

empresários que pretendem concentrar o seu trabalho nos setores relacionados com a economia da 

partilha. 

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 
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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 economia da partilha está a transformar antigos serviços e mercados de um modo que era impensável há 

apenas alguns anos. Em 2013, a dimensão de mercado deste setor era de cerca de 3,5 mil milhões em todo o 

mundo; atualmente, a Comissão Europeia prevê um potencial de crescimento que ultrapassa os100 mil 

milhões. O projeto poderá financiar empresas ou universidades e centros de investigação, a fim de reforçar a 

sua capacidade de desenvolver produtos e serviços prontos a serem comercializados. Muitas das empresas de 

economia da partilha atualmente mais bem sucedidas desenvolveram-se a partir de uma ideia de muito 

pequena escala, que foi depois aplicada a nível mundial. 

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

Projeto de alteração 4124 
=== BUDG/4124 === 

apresentada por Victor Negrescu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Competências digitais: novas profissões, novos métodos de ensino, novos empregos 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a preparar a economia europeia, o mercado de trabalho e os quadros 

formativos para as novas competências digitais através do incentivo ao reconhecimento das novas 

profissões digitais e da criação da metodologia comum que permitirá aos Estados-Membros estar na 

primeira fila desta nova revolução digital. O projeto consistirá na criação de vários grupos de trabalho 

constituídos por peritos de diferentes Estados-Membros, que trocarão pontos de vista e proporão soluções 

sobre o modo como o sistema de ensino poderá preparar as pessoas para as novas competências digitais, 

sobre a definição e o reconhecimento destas novas profissões ou sobre os novos requisitos e exigências e o 

estatuto social das novas profissões digitais. O objetivo do projeto é produzir os materiais e propostas que 

irão permitir à UE e aos seus Estados-Membros estarem preparados para esta nova mutação na economia 

europeia. As atividades específicas realizadas no quadro deste projeto-piloto darão origem a um processo 

de consulta entre os Estados-Membros e as partes interessadas nos domínios da educação, dos serviços 

sociais e do mercado de trabalho. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Este projeto-piloto foi classificado no grau B na sequência da avaliação efetuada pela Comissão Europeia. 

Este projeto-piloto irá modernizar o sistema de ensino de acordo com as novas tendências, a fim de preparar 

as pessoas para as competências digitais e permitir-lhes reconhecer e identificar os requisitos, as exigências e 

o estatuto social das novas profissões digitais. 

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

Projeto de alteração 4229 
=== BUDG/4229 === 

apresentada por Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Competitividade das Empresas e pequenas e médias empresas (COSME) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O conhecimento e as competências são essenciais não só para o bem-estar de cada cidadão mas também 

para o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico. Por conseguinte, é importante oferecer 

uma perspetiva às pessoas provenientes de países em crise económica e social, em particular aos jovens, 

para que tenham a oportunidade de criar valor acrescentado, não só para si mas também para a 

comunidade. 

Por conseguinte, é fundamental capacitar os jovens migrantes e refugiados a aceder ao conhecimento e a 

desenvolver competências que possam utilizar e potenciar quando regressam aos seus países de origem. 

Desta forma, não só são capazes de garantir meios de subsistência sólidos, mas também, possivelmente, de 

se assumir como empreendedores, de construir as suas próprias empresas e de criar emprego. 

O cerne desta iniciativa deve ser constituído por programas específicos de tutoria facultados por várias 

organizações, como os serviços de proteção civil e os serviços comunitários, bem como por empresas 

(incluindo fornecedores locais). A inclusão de elementos de um sistema de formação dual ajudaria os 

beneficiários a identificar as necessidades específicas das diferentes organizações ou empresas no 

terreno. 

No que se refere ao período de espera para exercer uma atividade económica, a situação jurídica é muito 

diferente nos Estados-Membros. Por conseguinte, para que o projeto-piloto possa ser bem-sucedido, será 

igualmente necessário examinar os atuais quadros jurídicos nacionais e identificar as boas práticas que 

poderão ser promovidas para acelerar os procedimentos, de modo a que os jovens migrantes possam 

beneficiar dos programas propostos o mais rapidamente possível após a sua chegada. 

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: 

Numa conjuntura de crescentes pressões migratórias, a União Europeia é chamada a prestar o seu apoio, no 

intuito de gerir os fluxos migratórios e de refugiados, não só em termos de ajuda humanitária mas também, 

como uma obrigação social, para o reforço das capacidades dos migrantes. 

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

Projeto de alteração 4396 
=== BUDG/4396 === 

apresentada por João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto —para promoção da cooperação e associativismo entre Micro, Pequenas e Médias 

Empresas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A crise económica e social na UE tem levado ao encerramento milhares de micro, pequenas e médias 

empresas, por toda a UE.  

Esta rubrica destina-se a promover o associativismo no âmbito das micro, pequenas e médias empresas, 

como forma de contribuir para o fortalecimento das mesmas, reforçando a sua posição no mercado e para 

a criação de emprego.  

A promoção e incentivo ao associativismo neste projecto-piloto deverá ter em conta a defesa dos interesses 

económicos e sociais dos micro, pequenos e médios empresários, de modo a oferecer resistência à 

dinâmica e interesses dos monopólios empresariais ao nível europeu e fazer face aos obstáculos 

concorrenciais e aos constrangimentos provocados às PME pelo mercado único. 

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 ausência de referência à importância e incentivo ao associativismo das PME, quer no programa COSME e 

quer no programa Erasmus para jovens empresários, faz deste projecto-piloto um importante embrião na 

defesa, crescimento e reposicionamento das PME no mercado, zelando ao mesmo tempo pela sua 

sobrevivência. A promoção e incentivo ao associativismo neste projecto-piloto deverá ter em conta a defesa 

dos interesses económicos e sociais dos micro, pequenos e médios empresários. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 4515 
=== BUDG/4515 === 

apresentada por Angelika Mlinar 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Instrumento a favor das PME destinado a reforçar a participação das mulheres 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto tem por objetivo permitir às pequenas e médias empresas estabelecidas na UE ou num 

país associado ao programa-quadro Horizonte 2020 obter financiamento e apoio da UE para projetos de 

inovação que as ajudarão a crescer e estender as suas atividades a outros países (dentro e fora da 

Europa).  

Paralelamente, nas fases 1 e 2, é proposta uma assistência ao desenvolvimento empresarial e à inovação 

para ajudar as PME. O presente projeto-piloto visa a criação de um programa especial de orientação para 

as empresárias, paralelo ao já existente. 

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: 

Se, por um lado, não há na Europa empresários suficientes que concretizem as suas ideias de criação de 

empresas, por outro, as empresárias são ainda menos numerosas do que os empresários. Para a economia 

europeia, é necessário que mais empresários deem o passo em frente. Por estas razões, a execução do 

projeto-piloto «Instrumento a favor das PME destinado a reforçar a participação das mulheres» irá reforçar o 

êxito das empresárias num setor dominado pelos homens graças a um serviço de orientação específico que 

aborde os maiores obstáculos que se colocam ao empreendedorismo feminino. 

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

Projeto de alteração 4570 
=== BUDG/4570 === 

apresentada por Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Designação: 

Projeto-piloto — A redução do desemprego dos jovens e a criação de cooperativas como medida para 

melhorar as oportunidades de trabalho na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Na UE, os dois grupos atualmente mais afetados pelo desemprego têm um enorme potencial: os jovens e 

as pessoas com formação do ensino superior. Estes grupos poderiam criar empregos na UE trabalhando 

nas suas próprias cooperativas, mas, para tal, necessitam de orientação e apoio sob a forma de formação 

no domínio do mercado de trabalho.  

As cooperativas de trabalhadores constituem formas economicamente viáveis de empreendedorismo e, 

pelo facto de se basearem numa comunidade e de partilharem oportunidades e obrigações, possibilitam 

aos participantes trabalharem e serem simultaneamente proprietários de parte de uma empresa com um 

risco reduzido. Os participantes irão criar novas cooperativas de trabalhadores, associando as 

competências e conhecimentos individuais para o benefício comum. Estas cooperativas podem 

proporcionar empregos sustentáveis aos seus donos/empregados, na medida em que, devido aos seus 

baixos custos, têm vantagens concorrenciais em relação à maior parte das outras empresas. O projeto-

piloto deverá ser lançado nos três países da UE que mais experiência tenham neste domínio. 

O principal objetivo é contribuir para a redução do desemprego dos jovens mediante a criação de boas 

práticas neste setor aplicáveis a toda a Europa. O projeto-piloto será articulado do seguinte modo:  

 1. Ações preliminares e criação do programa em três países diferentes (1.º ano); 

 2. Desenvolvimento e realização dos cursos de formação (1.º e 2.º anos); 

 3. Acompanhamento e criação de cooperativas com grupos-alvo (2.º ano); 

 4. Avaliação das barreiras comerciais e jurídicas por peritos (3.º ano, em caso de prolongamento do 

projeto-piloto como ação preparatória); 

 5. Avaliação dos resultados (3.º ano, em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação 

preparatória); e 

 6. Relatório sobre os resultados, incluindo uma proposta de possíveis futuras atividades operacionais (3.º 

ano, em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação preparatória); 

O financiamento global do projeto-piloto poderá ser escalonado do seguinte modo: 

- 600 000 euros para 2016 

- 800 000 euros para 2017 

- 500 000 euros para 2018 (em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação preparatória) 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Este projeto-piloto apoia energicamente uma das prioridades essenciais da UE de reforço do emprego dos 

jovens. 

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

Projeto de alteração 397 
=== ECON/6313 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto — Projecto-piloto para promoção e incentive ao associativismo das Micro, Pequenas e 

Médias Empresas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A crise económica e social na UE tem levado ao encerramento milhares de micro, pequenas e medias 

empresas, por toda a UE. Esta rubrica destina-se a promover o associativismo no âmbito das micro, 

pequenas e medias empresas, como forma de contribuir para o fortalecimento das mesmas, reforçando a 

sua posição no mercado e para a criação de emprego. 

A promoção e incentivo ao associativismo neste projecto-piloto devera ter em conta a defesa dos interesses 

económicos e sociais dos micro, pequenos e médios empresários, de modo a oferecer resistência a 

dinâmica e interesses dos monopólios empresariais ao nível europeu e fazer face aos obstáculos 

concorrenciais e aos constrangimentos provocados as PME pelo mercado único. 

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 ausência de referência a importância e incentivo ao associativismo das PME, quer no programa COSME e 

quer no programa Erasmus para jovens empresários, faz deste projecto-piloto um importante embrião na 

defesa, crescimento e reposicionamento das PME no mercado, zelando ao mesmo tempo pela sua 

sobrevivência. A promoção e incentivo ao associativismo neste projecto-piloto deverá ter em conta a defesa 

dos interesses económicos e sociais dos micro, pequenos e médios empresários. 

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

Projeto de alteração 1040 
=== GUE//7265 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 
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Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserva           

Total       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Designação: 

Projecto-piloto — para promoção da cooperação e associativismo entre Micro, Pequenas e Médias 

Empresas 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A crise económica e social na UE tem levado ao encerramento milhares de micro, pequenas e médias 

empresas, por toda a UE.  

Esta rubrica destina-se a promover o associativismo no âmbito das micro, pequenas e médias empresas, 

como forma de contribuir para o fortalecimento das mesmas, reforçando a sua posição no mercado e para 

a criação de emprego.  

A promoção e incentivo ao associativismo neste projecto-piloto deverá ter em conta a defesa dos interesses 

económicos e sociais dos micro, pequenos e médios empresários, de modo a oferecer resistência à 

dinâmica e interesses dos monopólios empresariais ao nível europeu e fazer face aos obstáculos 

concorrenciais e aos constrangimentos provocados às PME pelo mercado único. 

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 ausência de referência à importância e incentivo ao associativismo das PME, quer no programa COSME e 

quer no programa Erasmus para jovens empresários, faz deste projecto-piloto um importante embrião na 

defesa, crescimento e reposicionamento das PME no mercado, zelando ao mesmo tempo pela sua 

sobrevivência. A promoção e incentivo ao associativismo neste projecto-piloto deverá ter em conta a defesa 

dos interesses económicos e sociais dos micro, pequenos e médios empresários. 

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

Projeto de alteração 1138 
=== S&D//7041 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 
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Projeto-piloto — Youth on the SPOT — Parceria especial para o turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Presentemente, aUnião Europeia enfrenta uma série de alterações estruturais que afetam toda a 

economia e às quais, por conseguinte, o turismo não se pode escapar. 

Um dos problemas mais prementes que a Europa enfrenta é a falta de postos de trabalho e de 

oportunidades para os jovens. Em novembro de 2014, mais de 5 milhões de jovens na Europa estavam 

desempregados. Isto que significa que uma em cada quatro pessoas com menos de 25 anos está à procura 

de emprego.  

O sector do turismo é, desde há muito, conhecido como fonte de emprego de jovens. Os dados estatísticos 

revelam que, só na União Europeia, o turismo representa mais de 20 milhões de postos de trabalho 

distribuídos por mais de dois milhões de empresas. Além disso, dada a sua influência na economia, o 

turismo exerce ainda um grande impacto no crescimento e no emprego. Estas são precisamente as áreas 

que urge reforçar substancialmente na UE após a crise económica.  

As instituições da UE e os governos nacionais podem facilitar e apoiar a criação de postos de trabalho, 

como se verificou com a implementação da iniciativa Garantia para a Juventude. No entanto, só as 

empresas e os intervenientes privados podem criar emprego ou proporcionar formação. O sector do 

turismo, com um elevado número de intervenientes privados (hotéis, cafés, restaurantes, etc.), 

desempenha um papel único, contribuindo para solucionar a crise do emprego na Europa e para a sua 

recuperação.  

É, por exemplo, interessante e paradoxal, que os países com as taxas de desemprego dos jovens mais 

elevadas (Grécia, Espanha, Itália e Portugal) façam parte dos destinos turísticos mais populares na 

Europa. Assim, o sector do turismo está muito bem posicionado para contribuir de maneira dinâmica 

para os esforços das instituições no sentido de fazer face ao desemprego dos jovens.  

Este sector tem igualmente de participar e assumir responsabilidades na resolução dos problemas sociais, 

neste caso o desemprego dos jovens, apoiando os esforços do sector público para criar oportunidades para 

os jovens. Para alcançar este objetivo, deve ser criada uma parceria especial de turismo (SPOT) entre os 

responsáveis pelas decisões à escala europeia e os representantes do sector do turismo.  

Uma nova parceria público-privada deve ser criada no âmbito do SPOT com vista a facilitar a oferta de 

empregos de elevada qualidade, de aprendizagens e estágios no sector do turismo em toda a UE, com 

especial destaque para as pequenas e médias empresas. 

Tal poderia reunir todos os tipos de empresas, as cadeias de abastecimento respetivas, os sindicatos, os 

prestadores de serviços no âmbito da educação, as associações de turismo regionais/europeias/nacionais, 

as autoridades e as agências, as organizações empresariais e as associações de jovens. 

Esta iniciativa poderia aumentar a sensibilização para a importância do sector do turismo no que respeita 

à economia da UE. Poderia igualmente incentivar os decisores da UE a reconhecerem o seu potencial e a 

desenvolverem futuramente uma política industrial específica para apoiar o desenvolvimento e o 

crescimento do sector. 

Além disso, este tipo de parceria poderia valorizar o dinamismo dos jovens europeus, para que não se 

vejam sem esperança nem oportunidades e possam olhar com confiança para um futuro melhor graças à 

possibilidade de acesso ao mercado de trabalho. 

Por último, mas não menos importante, cabe salientar que esta iniciativa também é do interesse do sector 

do turismo. Se a Europa pretende continuar a ser o principal destino turístico do mundo, é necessário que 

o sector prepare a próxima geração reforçando a oferta de mão de obra de elevada qualidade e 

sustentável, dotada de competências em matéria de TIC e com experiência no acolhimento de turistas com 

expectativas e prioridades diversas, em particular, provenientes sobretudo de países terceiros. Tal 



 

 61 

permitirá um maior crescimento e manter a atratividade do sector.  

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 principais objetivos do projecto-piloto são os seguintes:  

Análise da importância do sector do turismo para o conjunto da economia europeia e do emprego —

necessidade de reconhecer tal facto e de sensibilizar o público; 

Promover, reforçar e desenvolver a empregabilidade dos jovens através: 

do empenhamento na criação de novos lugares para jovens (empregos, aprendizagens e estágios) no sector 

do turismo; 

da ajuda na aquisição de conhecimentos e competências;  

do desenvolvimento de percursos de carreira e da facilitação da mudança da escola para o emprego: 

organização de orientação profissional, seminários sobre a redação de CV, simulação de entrevistas em 

estreita coordenação com as instituições de ensino e as organizações de juventude. 

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

Projeto de alteração 4100 
=== BUDG/4100 === 

apresentada por Marietje Schaake 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 22 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Reserva           

Total       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Reforçar a participação das partes interessadas e o acesso à informação sobre 

negociações comerciais 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto-piloto destina-se a reforçar e melhorar as iniciativas da Comissão em matéria de participação 

das partes interessadas e de acesso à informação sobre negociações comerciais. Esta é uma das 

preocupações mais imediatas na negociação da Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento. O 

projeto deve ter por objetivo sensibilizar o grande público e todas as partes interessadas e lograr um nível 

máximo de transparência em relação às atividades da DG Comércio, nomeadamente no que respeita à 

TTIP. Tal inclui atividades de tradução, a organização de eventos destinados a encorajar a participação e 

o diálogo, tais como conferências de imprensa ou com as partes interessadas, e a publicação de 

informações, consultas e documentos de acompanhamento. 

A DG Comércio deverá também velar pela associação das partes interessadas de forma mais ativa fora de 
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Bruxelas, nomeadamente nos Estados-Membros. É necessário tornar a informação efetivamente mais 

acessível e levá-la ao conhecimento das partes interessadas, nomeadamente os cidadãos europeus. A 

informação é abundante, mas nem sempre é fácil de encontrar ou de fácil acesso. 

Este projeto deverá cobrir as iniciativas em linha e fora de linha. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

É fundamental reforçar e melhorar as iniciativas da Comissão em matéria de participação das partes 

interessadas e de acesso à informação sobre negociações comerciais.  

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

Projeto de alteração 1140 
=== S&D//7043 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 02 02 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Marca «Destino Europa» — Promoção da Europa no sector o turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

A Europa é o principal destino turístico do mundo, com uma quota de mercado de 52 %; Além disso, o 

turismo representa uma importante atividade socioeconómica na União Europeia, com um impacto de 

amplo alcance no crescimento económico, no emprego e no desenvolvimento social, podendo ser um 

poderoso instrumento para combater o declínio económico e o desemprego;  

No entanto, o sector do turismo depara-se com uma série de desafios que podem ser abordados por ações 

levadas a cabo, tanto pelas empresas do sector do turismo, como pelas partes interessadas do sector 

público. Um desses desafios é a crescente concorrência por parte dos novos destinos turísticos.  

É por esse motivo que se torna necessário promover a Europa como destino turístico de exceção e 

reforçar a sua imagem competitiva nos mercados de transporte de longo curso. Assim, afigura-se 

necessário criar uma abordagem global inclusiva através da criação de uma imagem de marca clara. 

A presente proposta visa desenvolver uma série de ações estrategicamente coordenadas com o objetivo de 

definir uma estratégia de longo prazo para a promoção do «Destino Europa». Os destinos da UE têm de 

adotar uma abordagem específica para cada mercado, a fim de colocar a marca europeia em pacotes 

globais recorrendo as novos instrumentos de comunicação. 

Para aumentar o número de turistas na UE e, por conseguinte, manter a posição da Europa como 
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primeiro destino turístico mundial, a Comissão Europeia deve incentivar o investimento em 

infraestruturas turísticas, o desenvolvimento regional e, em cooperação com os Estados-Membros, 

reforçar os esforços de comercialização da marca «Destino 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: 

Criar uma clara imagem de marca e garantir a visibilidade da Europa 

Reforçar as parcerias 

Recolher contributos e conhecimentos do sector 

Pontos fortes — que produtos incitam realmente a efetuar reservas na Europa e que tendências interessantes 

começam a surgir? 

Pontos fracos — que fatores estão a limitar as reservas dos Europeus?  

Oportunidades — reforçar ou ampliar a oferta de produtos da Europa 

Ameaças — analisar a concorrência  

Fatores determinantes de sucesso — como assegurar bons resultados? 

Desenvolver estratégias e instrumentos de comercialização cooperativos 

Participação em feiras de turismo e noutros eventos nacionais e internacionais  

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

Projeto de alteração 4061 
=== BUDG/4061 === 

apresentada por Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 03 01 — Funcionamento e desenvolvimento do mercado interno dos produtos e serviços 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Reserva           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas decorrentes .......... interno e respetivo funcionamento e 

desenvolvimento: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– medidas destinadas a tornar o funcionamento do mercado interno mais eficaz e a garantir aos cidadãos e 

às empresas a possibilidade de acederem amplamente aos direitos e oportunidades oferecidos pela 

abertura e o aprofundamento do mercado interno sem fronteiras, tirando pleno partido dos mesmos; bem 
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como medidas de acompanhamento e avaliação relativas ao exercício prático pelos cidadãos e empresas 

dos seus direitos e oportunidades, que visem identificar obstáculos que os impeçam de tirar pleno partido 

dos mesmos e que facilitem a sua eliminação; 

– aproximação de normas e execução de um sistema de informação no domínio das normas e regras 

técnicas; análise das regras notificadas pelos Estados-Membros, pelos Estados da EFTA e pela Turquia, 

bem como tradução de projetos de regulamentação técnica; 

– financiamento da coordenação administrativa e técnica e da cooperação entre os organismos notificados, 

subvenções destinadas a apoiar a Organização Europeia de Aprovação Técnica (OEAT) e projetos de 

interesse da União empreendidos por organismos externos; 

– aplicação do direito da União no domínio dos dispositivos médicos, cosméticos, géneros alimentícios, 

produtos têxteis, produtos químicos, classificação e rotulagem de substâncias e preparações, veículos e 

segurança, brinquedos, metrologia legal e pré-embalagem, qualidade do ambiente, embalagens aerossóis, 

e medidas de informação e publicidade para melhorar o conhecimento acerca do direito da União; 

– uma revisão geral dos regulamentos com vista à introdução das alterações necessárias e a uma análise 

global da eficácia das medidas tomadas para o bom funcionamento do mercado interno e a avaliação do 

impacto global do mercado interno sobre as empresas e a economia, incluindo a compra de dados e o 

acesso dos serviços da Comissão aos bancos de dados externos, ações específicas destinadas a melhorar 

a compreensão do funcionamento do mercado interno e a recompensar a participação ativa na promoção 

do mercado interno; 

– maior aproximação setorial no domínio das diretivas «nova abordagem», nomeadamente o alargamento 

do campo de aplicação da «nova abordagem» a outros setores; 

– aplicação do programa estratégico para o mercado interno e fiscalização do mercado, e medidas de 

execução do Regulamento (CE) n.º 765/2008, tanto para as infraestruturas como para a fiscalização do 

mercado, e do Regulamento (CE) n.º 764/2008, no que respeita a procedimentos para a aplicação de 

certas regras técnicas nacionais a produtos legalmente comercializados noutro Estado-Membro; 

– desenvolvimento de um espaço unificado de segurança e defesa, com medidas de execução da Diretiva 

2009/43/CE, relativa à simplificação das condições das transferências de produtos relacionados com a 

defesa no interior da União, e ações tendentes à coordenação dos procedimentos de contratação pública 

para estes produtos à escala da União; as dotações podem cobrir a elaboração de estudos e medidas de 

sensibilização relacionados com a aplicação da legislação aprovada; 

– participação nas negociações dos acordos de reconhecimento mútuo e, no âmbito dos acordos europeus, 

apoio aos países associados para lhes permitir adaptar o acervo da União; 

– medidas de execução do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, nomeadamente as resultantes do reexame do 

REACH [COM(2013) 49 final]; 

– ações relacionadas com a aplicação da Diretiva 2014/60/UE relativa à restituição de bens culturais; 

– a aplicação e o acompanhamento das disposições que regem os contratos públicos, a fim de assegurar o 

seu funcionamento ótimo e a abertura real dos concursos, incluindo a sensibilização e a formação das 

diversas partes envolvidas nestes contratos; a introdução e a utilização das novas tecnologias nos 

diversos domínios de execução destes contratos; a adaptação contínua do quadro legal e regulamentar à 

luz dos desenvolvimentos resultantes destes contratos, nomeadamente a mundialização dos mercados e 

os acordos internacionais atuais ou futuros; 

– o reforço da cooperação administrativa com a ajuda, entre outros, do Sistema de Informação do Mercado 

Interno (IMI), o aprofundamento do conhecimento da legislação sobre o mercado interno e a correta 

aplicação desta legislação pelos Estados-Membros e o apoio à cooperação administrativa entre as 

autoridades encarregadas da aplicação da legislação no domínio do mercado interno, tendo em vista a 

consecução dos objetivos da Estratégia de Lisboa enunciados na estratégia política anual; 

– parte desta dotação será utilizada para alcançar um nível equivalente de aplicação e execução da 
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legislação da UE por parte dos organismos nacionais, a fim de combater as distorções da 

concorrência e contribuir para uma maior igualdade das condições de concorrência, 

– conclusão e gestão do mercado interno, em especial no domínio da livre circulação de serviços, do 

reconhecimento das qualificações profissionais e da propriedade industrial e intelectual: elaboração de 

propostas para a criação de uma patente europeia; 

– análise dos efeitos da eliminação dos obstáculos ao mercado interno dos serviços e das medidas em vigor 

no âmbito do acompanhamento da liberalização progressiva dos serviços postais, coordenação das 

políticas da União relativas aos serviços postais no que diz respeito aos sistemas internacionais e, em 

particular, aos participantes nas atividades da União Postal Universal (UPU); cooperação com os países 

da Europa Central e Oriental; implicações práticas da aplicação das disposições do Acordo Geral sobre o 

Comércio de Serviços (GATS) ao setor postal e sobreposição com a regulamentação UPU. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A legislação da UE deve ser implementada e executada com rigor. Surgem distorções da concorrência 

quando a legislação da UE não é devidamente aplicada e executada. A Comissão Europeia tem a 

responsabilidade de verificar se os Estados-Membros estão a aplicar e a executar a legislação da UE de 

forma correta. 

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

Projeto de alteração 4064 
=== BUDG/4064 === 

apresentada por Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 03 01 — Funcionamento e desenvolvimento do mercado interno dos produtos e serviços 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Reserva           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas decorrentes .......... interno e respetivo funcionamento e 

desenvolvimento: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– medidas destinadas a tornar o funcionamento do mercado interno mais eficaz e a garantir aos cidadãos e 

às empresas a possibilidade de acederem amplamente aos direitos e oportunidades oferecidos pela 

abertura e o aprofundamento do mercado interno sem fronteiras, tirando pleno partido dos mesmos; bem 

como medidas de acompanhamento e avaliação relativas ao exercício prático pelos cidadãos e empresas 

dos seus direitos e oportunidades, que visem identificar obstáculos que os impeçam de tirar pleno partido 

dos mesmos e que facilitem a sua eliminação; 

– aproximação de normas e execução de um sistema de informação no domínio das normas e regras 

técnicas; análise das regras notificadas pelos Estados-Membros, pelos Estados da EFTA e pela Turquia, 

bem como tradução de projetos de regulamentação técnica; 

– financiamento da coordenação administrativa e técnica e da cooperação entre os organismos notificados, 

subvenções destinadas a apoiar a Organização Europeia de Aprovação Técnica (OEAT) e projetos de 

interesse da União empreendidos por organismos externos; 



 

 66 

– aplicação do direito da União no domínio dos dispositivos médicos, cosméticos, géneros alimentícios, 

produtos têxteis, produtos químicos, classificação e rotulagem de substâncias e preparações, veículos e 

segurança, brinquedos, metrologia legal e pré-embalagem, qualidade do ambiente, embalagens aerossóis, 

e medidas de informação e publicidade para melhorar o conhecimento acerca do direito da União; 

– uma revisão geral dos regulamentos com vista à introdução das alterações necessárias e a uma análise 

global da eficácia das medidas tomadas para o bom funcionamento do mercado interno e a avaliação do 

impacto global do mercado interno sobre as empresas e a economia, incluindo a compra de dados e o 

acesso dos serviços da Comissão aos bancos de dados externos, ações específicas destinadas a melhorar 

a compreensão do funcionamento do mercado interno e a recompensar a participação ativa na promoção 

do mercado interno; 

– simplificação da legislação da UE e redução dos encargos administrativos e dos custos de 

cumprimento. Os custos líquidos totais para as empresas devem ser diminuídos mediante redução do 

peso global da carga regulamentar. Os encargos decorrentes de novas propostas legislativas serão 

compensados por reduções de grandeza semelhante, de forma que o balanço anual dos custos líquidos 

totais para as empresas seja muito próximo ou abaixo de zero, 

– avaliações de impacto ótimas, ao tornar o Comité de Controlo da Regulamentação independente da 

Comissão Europeia. A integração de peritos independentes neste comité será um primeiro passo neste 

processo, 

– redução dos encargos administrativos, que não deve limitar-se à nova legislação, mas abranger 

também toda a legislação da UE em vigor, 

– transição para o princípio de datas comuns para a entrada em vigor, o que simplificaria a legislação 

da UE, pois entraria em vigor num número restrito de datas específicas todos os anos,  

– maior aproximação setorial no domínio das diretivas «nova abordagem», nomeadamente o alargamento 

do campo de aplicação da «nova abordagem» a outros setores; 

– aplicação do programa estratégico para o mercado interno e fiscalização do mercado, e medidas de 

execução do Regulamento (CE) n.º 765/2008, tanto para as infraestruturas como para a fiscalização do 

mercado, e do Regulamento (CE) n.º 764/2008, no que respeita a procedimentos para a aplicação de 

certas regras técnicas nacionais a produtos legalmente comercializados noutro Estado-Membro; 

– desenvolvimento de um espaço unificado de segurança e defesa, com medidas de execução da Diretiva 

2009/43/CE, relativa à simplificação das condições das transferências de produtos relacionados com a 

defesa no interior da União, e ações tendentes à coordenação dos procedimentos de contratação pública 

para estes produtos à escala da União; as dotações podem cobrir a elaboração de estudos e medidas de 

sensibilização relacionados com a aplicação da legislação aprovada; 

– participação nas negociações dos acordos de reconhecimento mútuo e, no âmbito dos acordos europeus, 

apoio aos países associados para lhes permitir adaptar o acervo da União; 

– medidas de execução do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, nomeadamente as resultantes do reexame do 

REACH [COM(2013) 49 final]; 

– ações relacionadas com a aplicação da Diretiva 2014/60/UE relativa à restituição de bens culturais; 

– a aplicação e o acompanhamento das disposições que regem os contratos públicos, a fim de assegurar o 

seu funcionamento ótimo e a abertura real dos concursos, incluindo a sensibilização e a formação das 

diversas partes envolvidas nestes contratos; a introdução e a utilização das novas tecnologias nos 

diversos domínios de execução destes contratos; a adaptação contínua do quadro legal e regulamentar à 

luz dos desenvolvimentos resultantes destes contratos, nomeadamente a mundialização dos mercados e 

os acordos internacionais atuais ou futuros; 

– o reforço da cooperação administrativa com a ajuda, entre outros, do Sistema de Informação do Mercado 

Interno (IMI), o aprofundamento do conhecimento da legislação sobre o mercado interno e a correta 

aplicação desta legislação pelos Estados-Membros e o apoio à cooperação administrativa entre as 
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autoridades encarregadas da aplicação da legislação no domínio do mercado interno, tendo em vista a 

consecução dos objetivos da Estratégia de Lisboa enunciados na estratégia política anual; 

– conclusão e gestão do mercado interno, em especial no domínio da livre circulação de serviços, do 

reconhecimento das qualificações profissionais e da propriedade industrial e intelectual: elaboração de 

propostas para a criação de uma patente europeia; 

– análise dos efeitos da eliminação dos obstáculos ao mercado interno dos serviços e das medidas em vigor 

no âmbito do acompanhamento da liberalização progressiva dos serviços postais, coordenação das 

políticas da União relativas aos serviços postais no que diz respeito aos sistemas internacionais e, em 

particular, aos participantes nas atividades da União Postal Universal (UPU); cooperação com os países 

da Europa Central e Oriental; implicações práticas da aplicação das disposições do Acordo Geral sobre o 

Comércio de Serviços (GATS) ao setor postal e sobreposição com a regulamentação UPU. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Impõe-se uma redução eficaz dos encargos administrativos e dos custos de cumprimento resultantes da 

legislação da UE. A Comissão Europeia pode apoiar-se nas recomendações formuladas pelo Grupo de Alto 

Nível do Dr. Stoiber e por organismos independentes em vários Estados-Membros sob a designação de 

RegWatchEurope. 

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

Projeto de alteração 443 
=== IMCO/6577 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 03 01 — Funcionamento e desenvolvimento do mercado interno dos produtos e serviços 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Reserva           

Total 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 97 
=== FEMM/6002 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Reserva           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Observações: 
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Após o parágrafo: 

De acordo com o objetivo geral, que consiste em apoiar .......... casos adequados, esta dotação destina-se a 

cobrir: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– as obrigações financeiras resultantes de contratos a celebrar com os organismos europeus de 

normalização qualificados (tais como o Instituto Europeu de Normalização em Telecomunicações, o 

Comité Europeu de Normalização e o Comité Europeu de Normalização Elétrica), para a elaboração das 

normas, 

– os trabalhos de verificação e de certificação de conformidade com as normas e os projetos de 

demonstração; 

– as despesas contratuais para a execução do programa e dos projetos acima referidos. Trata-se, 

nomeadamente, de contratos de investigação, associação, avaliação, trabalhos técnicos, coordenação, 

bolsas, subvenção, formação e mobilidade dos cientistas, participação em acordos internacionais e de 

participação nas despesas de equipamento; 

– o reforço do desempenho dos organismos de normalização; 

– a promoção da qualidade na normalização e sua verificação; 

– o apoio à transposição das normas europeias para normas nacionais, nomeadamente através da sua 

tradução; 

– as ações de informação, promoção e visibilidade da normalização, bem como promoção dos interesses 

europeus na normalização internacional; 

– os secretariados dos comités técnicos; 

– os projetos técnicos no domínio dos ensaios de conformidade às normas; 

– a análise da conformidade dos projetos de normas relativamente aos correspondentes mandatos; 

– os programas de cooperação e de assistência aos países terceiros; 

– a execução dos trabalhos necessários para permitir a aplicação harmonizada das normas internacionais na 

União; 

– a determinação dos métodos de certificação e a elaboração dos métodos técnicos de certificação; 

– a promoção da aplicação das normas nas encomendas públicas; 

– a coordenação dasde diferentes atividades relativas à preparação das normasações tendo em vista 

preparar e ao reforço da suareforçar a aplicação das normas (guias de utilização, demonstrações, etc.). 

Durante a preparação das normas devem ser tidas em conta as especificidades relacionadas com o 

género. 

O financiamento da União deve servir para definir e pôr em prática as atividadesa ação de normalização 

empor concertação com os principais participantes: a indústria, os representantes dos trabalhadores 

etrabalhadores, dos consumidores, incluindo as organizações de mulheres sempre que adequado, asdas 

pequenas e médias empresas, os institutos de normalização nacionais e europeus, as agências de concursos 

públicos dos Estados-Membros,nos Estados-Membros, todos os utilizadores, assim como os responsáveis 

pela política industrial a nível nacional e da União. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Na elaboração das normas, há que ter em conta a análise de eventuais especificidades relacionadas com o 

género, para que sejam tomadas em consideração as necessidades dos diferentes grupos da população. Para o 

efeito, as organizações de mulheres também devem ser consultadas, pois constituem uma parte dos 

consumidores com necessidades específicas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 444 
=== IMCO/6578 === 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Reserva           

Total 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4139 
=== BUDG/4139 === 

apresentada por Victor Negrescu, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 02 02 — Apoio às organizações que representam pequenas e médias empresas (PME) e 

intervenientes societais em atividades de normalização 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário acelerar o processo de normalização das atividades das PME a fim de reduzir os resíduos, 

melhorar a qualidade e aumentar a produtividade. A melhoria da disseminação destas normas pode 

igualmente levar a um aumento da maturidade das PME e, por conseguinte, da sua rentabilidade. 

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

Projeto de alteração 4397 
=== BUDG/4397 === 

apresentada por João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 02 02 — Apoio às organizações que representam pequenas e médias empresas (PME) e 

intervenientes societais em atividades de normalização 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 



 

 70 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta dotação destina-se a cobrir os custos de funcionamento e as actividades das organizações europeias não-

governamentais e sem fins lucrativos que representam os interesses das PMEs e dos consumidores, assim 

como os interesses ambientais e sociais em matéria de actividades de normalização. A questão do auxílio as 

micro, pequenas e médias empresas e hoje uma questão de voda ou de morte deste sector tao importante para 

as economias dos E-M. Por isso consideramos importante a criação e o reforço de mecanismos de apoio as 

PMEs. 

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

Projeto de alteração 1041 
=== GUE//7266 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 02 02 — Apoio às organizações que representam pequenas e médias empresas (PME) e 

intervenientes societais em atividades de normalização 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta dotação destina-se a cobrir os custos de funcionamento e as actividades das organizações europeias não-

governamentais e sem fins lucrativos que representam os interesses das PMEs e dos consumidores, assim 

como os interesses ambientais e sociais em matéria de actividades de normalização. A questão do auxílio as 

micro, pequenas e médias empresas e hoje uma questão de voda ou de morte deste sector tao importante para 

as economias dos E-M. Por isso consideramos importante a criação e o reforço de mecanismos de apoio as 

PMEs 

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

Projeto de alteração 445 
=== IMCO/6579 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 03 02 02 — Apoio às organizações que representam pequenas e médias empresas (PME) e 

intervenientes societais em atividades de normalização 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Reserva           

Total 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4073 
=== BUDG/4073 === 

apresentada por Jens Geier, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 03 03 — Agência Europeia dos Produtos Químicos — Legislação relativa às substâncias químicas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Reserva           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 630 
=== EFDD/7860 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 03 03 — Agência Europeia dos Produtos Químicos — Legislação relativa às substâncias químicas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Reserva           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este aumento enorme relativamente ao orçamento de 2015 não é aceitável. 

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

Projeto de alteração 410 
=== ENVI/6113 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 03 03 — Agência Europeia dos Produtos Químicos — Legislação relativa às substâncias químicas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Reserva           

Total 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 446 
=== IMCO/6580 === 

apresentada por Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 03 04 — Instrumentos de governação do mercado interno 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Reserva           

Total 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 98 
=== FEMM/6003 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Capítulo 02 04 — Horizonte 2020 — Investigação ligada às empresas 

Alterar as observações do seguinte modo: 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação será utilizada para o Horizonte 2020 .......... Programa-Quadro para a Competitividade e a 

Inovação (PCI). 

Alterar o texto do seguinte modo: 

O programa-quadro Horizonte 2020 desempenhará um papel central na aplicação da iniciativa emblemática 

«União da Inovação» e de outras iniciativas emblemáticas no âmbito da estratégia Europa 2020, 

nomeadamente «Uma Europa eficiente em termos de recursos», «Uma política industrial para a era de 

globalização» e «Agenda digital para a Europa», bem como no desenvolvimento e funcionamento do Espaço 

Europeu da Investigação (EEI). O programa-quadroPrograma-Quadro Horizonte 2020 contribui para a 

criação de uma economia baseada no conhecimento e na inovação em toda a União ao exercer um efeito de 

alavanca para a mobilização de um financiamento adicional suficiente para a investigação, o 

desenvolvimento e a inovação. Será executado com vista à realização dos objetivos gerais estabelecidos no 

artigo 179.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, contribuindo para a criação de uma 

sociedade do conhecimento baseada num Espaço Europeu da Investigação, ou seja, apoiando a cooperação 

internacionaltransnacional a todos os níveis e em toda a União, levando o dinamismo, a criatividade e a 

excelência da investigação europeia aos limites do conhecimento, reforçando os recursos humanos para ao 

capital humano da investigação e a tecnologia na Europa, em termos quantitativos e qualitativos, ebem como 

as capacidades de investigação e de inovação no território europeuem toda a Europa, e garantindo a 

otimização da sua utilização. Há que dedicar uma atenção especial às empresárias e às investigadoras, a 

fim de intensificar a sua participação na inovação e na economia baseada no conhecimento. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Segundo as estatísticas, a percentagem de investigadoras no setor empresarial é a mais baixa, onde apenas 19 

% de todos os investigadores são mulheres. Nos domínios da tecnologia e da engenharia a proporção de 

investigadoras é também, de um modo geral, baixa. Além disso, a proporção de empresárias nos setores da 

tecnologia e da engenharia é significativamente inferior à dos empresários. 

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

Projeto de alteração 836 
=== ALDE/8032 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da 

reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo Europeu 

para 

Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 4154 
=== BUDG/4154 === 

apresentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

O presente conjunto de alterações visa contribuir para a reafetação do Horizonte 2020 com vista ao 

aprovisionamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) mediante uma contribuição igual 

de 4,21 % de todas as rubricas orçamentais do Horizonte 2020, em vez de uma contribuição superior de 

determinadas rubricas orçamentais do Horizonte 2020, tal como proposto pela Comissão no seu projeto de 

orçamento.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 4545 
=== BUDG/4545 === 

apresentada por Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 927 
=== EPP//7500 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

O perfil anual de 2016 das rubricas orçamentais do programa Horizonte 2020 que são utilizadas para o 

aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE deve ser reposto. Estas alterações refletem o compromisso 

do Parlamento de minimizar na medida do possível o impacto da reafetação decorrente do FEIE no 

programa Horizonte 2020 e no MIE, a fim de permitir que esses programas atinjam plenamente os seus 

objetivos e beneficiem dos respetivos envelopes financeiros acordados há dois anos. Todos os meios 

disponíveis ao quadro do Regulamento QFP devem ser mobilizados, incluindo o recurso ao instrumento de 

flexibilidade. 

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

Projeto de alteração 129 
=== ITRE/5200 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 
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Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 1173 
=== S&D//7080 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 01 — Liderança no espaço 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserva           

Total 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). O financiamento será assegurado recorrendo a todos os meios 

financeiros disponíveis ao abrigo do Regulamento n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro 

plurianual. 

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

Projeto de alteração 99 
=== FEMM/6004 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 02 02 — Promoção do acesso a financiamentos de risco para o investimento em investigação 

e inovação 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserva           

Total p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Os eventuais reembolsos de instrumentos financeiros .......... 21.º, n.º 3, alínea i), do Regulamento 

Financeiro. 

Alterar o texto do seguinte modo: 
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O objetivo desta dotação é contribuir para colmatar as deficiências do mercado no acesso ao financiamento 

de risco para a investigação e a inovação. Em particular,Muito particularmente, o mecanismo de capital 

próprio tem em vista os investimentos em fundos de capital de risco que se dedicam aos investimentos em 

fase de arranque. PromoveráPromove os investimentos em capital próprio, entre outros, em fundos de 

capitais de lançamento, fundos de arranque transfronteiras,transfronteiriços, instrumentos de 

coinvestimento de investidores providenciais («business angels»)(business angels) e fundos de capital de 

risco para empresas em fase inicial. O mecanismo de fundos próprios, que será orientado para a procura, 

utilizará uma abordagem de carteira em que os fundos de capital de risco e outros fundos intermediários 

comparáveis selecionam as empresas onde investir. Há que dedicar uma atenção especial à participação 

das empresárias no mecanismo. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um dos maiores obstáculos com que são confrontadas as empresárias continua a ser o acesso ao 

financiamento, em especial do capital de risco, uma vez que se trata de um setor dominado pelos homens. É, 

portanto, importante velar por que as mulheres também tenham acesso ao financiamento disponível, a fim de 

fomentar o empreendedorismo feminino, pois a proporção de empresárias na UE continua a ser 

significativamente inferior à dos empresários, sobretudo no setor da tecnologia e da enegenharia. 

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

Projeto de alteração 837 
=== ALDE/8033 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da 

reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo Europeu 

para 

Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 4155 
=== BUDG/4155 === 

apresentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O presente conjunto de alterações visa contribuir para a reafetação do Horizonte 2020 com vista ao 

aprovisionamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) mediante uma contribuição igual 

de 4,21 % de todas as rubricas orçamentais do Horizonte 2020, em vez de uma contribuição superior de 

determinadas rubricas orçamentais do Horizonte 2020, tal como proposto pela Comissão no seu projeto de 

orçamento.  

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

Projeto de alteração 4395 
=== BUDG/4395 === 

apresentada por João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt 

Carthy, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A questão do auxílio as micro, pequenas e médias empresas e hoje uma questão de vida ou de morte deste 

sector tao importante para a economia dos Estados-Membros. Por isso consideramos importante a criação e 

o reforço de mecanismos de apoio as PMEs. 

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

Projeto de alteração 4543 
=== BUDG/4543 === 

apresentada por Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 928 
=== EPP//7501 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O perfil anual de 2016 das rubricas orçamentais do programa Horizonte 2020 que são utilizadas para o 

aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE deve ser reposto. Estas alterações refletem o compromisso 

do Parlamento de minimizar na medida do possível o impacto da reafetação decorrente do FEIE no 

programa Horizonte 2020 e no MIE, a fim de permitir que esses programas atinjam plenamente os seus 

objetivos e beneficiem dos respetivos envelopes financeiros acordados há dois anos. Todos os meios 

disponíveis ao quadro do Regulamento QFP devem ser mobilizados, incluindo o recurso ao instrumento de 

flexibilidade. 

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

Projeto de alteração 100 
=== FEMM/6005 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

O objetivo desta dotação é: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– prestar apoio financeiro à Rede Europeia de Empresas («Enterprise Europe Network») estabelecida ao 

abrigo do programa COSME para a vertente de serviços reforçados ligada ao Horizonte 2020. O apoio 

pode ir dos serviços de informação e aconselhamento otimizados, através de atividades de busca de 

parceiros para as PME que desejem desenvolver projetos de inovação transfronteiriços, até aos serviços 

de apoio à inovação; 

– apoiar a aplicação e completarcomplementar as medidas específicas para as PME no âmbito do 

programa-quadro Horizonte 2020, nomeadamente a fim depara aumentar a capacidade inovadora das 

PME. Neste contexto, podem serPodem estar incluídas atividades de sensibilização, informação e 
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difusão, formação e mobilidade, ligação em rede e intercâmbio de melhores práticas, desenvolvimento 

de mecanismos de apoio à inovação de elevada qualidade e de serviços com forte valor acrescentado da 

União para as PME (por exemplo, direitos de propriedade intelectual e gestão da inovação, transferência 

de conhecimentos), bem como prestação de apoio àsajudar as PME na conexão a redes dea ligarem-se a 

parceiros de investigação e inovação em toda a União, para que possampermitindo-lhes integrar 

tecnologias e desenvolver a sua capacidade de inovação. Esta atividades devem igualmente prever 

campanhas de sensibilização para incentivar as empresárias a participar nos projetos. As organizações 

intermediárias que representam grupos de PME inovadoras serão convidadas a desenvolver atividades de 

inovação transsetoriais e transregionais com PME cujasque tenham competências que se reforcem 

mutuamente, com vista a desenvolver novas cadeias de valor industriais;industrial; 

– apoiar a inovação orientada para o mercado com vista a reforçar a capacidade de inovação das empresas, 

melhorando as condições-quadro para a inovação, e eliminado os obstáculos específicos que impedem o 

crescimento de empresas inovadoras, em especial PME e empresas de dimensão intermédia com um 

potencial de crescimento rápido; prestar apoio especializado à inovação (por exemplo, exploração dos 

direitos de propriedade intelectual, redes de entidades adjudicantes, apoio a serviços de transferência de 

tecnologias, conceção estratégica) e a análises de políticas públicas relacionadas com a inovação. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A proporção das empresárias no setor da tecnologia e da engenharia é significativamente inferior à dos 

empresários (por exemplo, no setor da informação e da comunicação esta proporção é inferior a 20 % da 

globalidade dos empresários) e ainda mais baixa na economia em geral. As empresárias devem ser 

incentivadas a participar na inovação e nos setores da economia baseados no conhecimento. 

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

Projeto de alteração 1042 
=== GUE//7267 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A questão do auxílio as micro, pequenas e médias empresas e hoje uma questão de vida ou de morte deste 

sector tao importante para a economia dos Estados-Membros. Por isso consideramos importante a criação e 

o reforço de mecanismos de apoio as PMEs. 

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

Projeto de alteração 130 
=== ITRE/5201 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 1186 
=== S&D//7093 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserva           

Total 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). O financiamento será assegurado recorrendo a todos os meios 

possíveis ao abrigo do Regulamento n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual. 

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

Projeto de alteração 839 
=== ALDE/8035 === 

apresentada por Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 
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antes da 

reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo Europeu 

para 

Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 4147 
=== BUDG/4147 === 

apresentada por Victor Negrescu, Comissão dos Orçamentos 

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

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 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Será também fornecido apoio para abordar os obstáculos .......... industrial e o reforço de clusters de 

ecoindústria. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Cumpre apoiar a investigação de substâncias artificiais, devendo ser propostas medidas para restringir a 

exploração exaustiva de recursos naturais. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Uma vez que o aumento da população exige mais recursos e que os recursos naturais têm vindo a diminuir, é 

necessário desenvolver atividades de investigação para descobrir sucedâneos que permitam assegurar um 

desenvolvimento sustentável. É necessário recorrer a substâncias artificiais para proteger o ambiente, mas 

também para assegurar as necessidades de consumo da UE. A economia deverá depender menos de recursos 

naturais ou da sua regeneração, se possível. Esta a razão pelo qual o orçamento deve ser aumentado, 

consagrando claramente estes montantes à investigação. 

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

Projeto de alteração 4156 
=== BUDG/4156 === 

apresentada por Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O presente conjunto de alterações visa contribuir para a reafetação do Horizonte 2020 com vista ao 

aprovisionamento do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) mediante uma contribuição igual 

de 4,21 % de todas as rubricas orçamentais do Horizonte 2020, em vez de uma contribuição superior de 

determinadas rubricas orçamentais do Horizonte 2020, tal como proposto pela Comissão no seu projeto de 

orçamento.  

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

Projeto de alteração 4537 
=== BUDG/4537 === 

apresentada por Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Comissão dos Orçamentos 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 929 
=== EPP//7502 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O perfil anual de 2016 das rubricas orçamentais do programa Horizonte 2020 que são utilizadas para o 

aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE deve ser reposto. Estas alterações refletem o compromisso 

do Parlamento de minimizar na medida do possível o impacto da reafetação decorrente do FEIE no 

programa Horizonte 2020 e no MIE, a fim de permitir que esses programas atinjam plenamente os seus 
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objetivos e beneficiem dos respetivos envelopes financeiros acordados há dois anos. Todos os meios 

disponíveis ao quadro do Regulamento QFP devem ser mobilizados, incluindo o recurso ao instrumento de 

flexibilidade. 

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

Projeto de alteração 131 
=== ITRE/5202 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). 

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

Projeto de alteração 1196 
=== S&D//7103 === 

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

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserva           

Total 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende repor na íntegra o perfil anual primitivo da presente rubrica orçamental, como previsto 

antes da reafetação das dotações de autorização ao aprovisionamento do fundo de garantia do FEIE (Fundo 

Europeu de Investimentos Estratégicos). O financiamento será assegurado recorrendo a todos os meios 

possíveis ao abrigo do Regulamento n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual. 

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

Projeto de alteração 3030 
=== BUDG/3030 === 

apresentada por José Manuel Fernandes, relator 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 02 04 51 — Conclusão do anterior programa-quadro de investigação — Sétimo Programa-Quadro – 

CE (2007-2013) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Reserva           

Total p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 39 
=== AFET/5049 === 

apresentada por Comissão dos Assuntos Externos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 77 02 — Projeto-piloto — Investigação no domínio da PCSD 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Este projeto visa: 

Suprimir o texto seguinte: 

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

piloto. 

Após o parágrafo: 

Este projeto visa: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– o desenvolvimento da cooperação entre a Comissão Europeia e a Agência Europeia de Defesa (AED) 

relativamente à execução dos objetivos da União e à gestão das dotações do orçamento da União, por 

parte da Agência, como previsto na Decisão 2011/411/PESC do Conselho; 

– a continuação do projeto-piloto com o objetivofinanciamento de financiar ou cofinanciar duas 

atividades de investigação e desenvolvimento no domínio da defesa, tal como estabelecido no artigo 

42.º, n.os 1 e 2, do TUE:desenvolvimento: 

– uma atividade de investigação de elevado risco com um elevado retorno cujos resultados possam 

reconfigurar operações futuras. Os beneficiários devem ser escolhidos mediante um concurso de 

ideias. A AED executará a atividade em nome da União. Os Estados-Membros, a Comissão e o 

SEAE acompanharão a execução da atividade a título consultivo. Os países terceiros e as 

organizações que tiverem concluído um acordo administrativo com a AED podem também ser 

convidados a acompanhar a atividade, 

– uma atividade de investigação e desenvolvimento que visa a certificação em conformidade com os 
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requisitos militares e, se aplicável, com os requisitos civis. Os Estados-Membros e os países terceiros 

e as organizações que tiverem concluído um acordo administrativo com a AED serão convidados a 

contribuir para a atividade. A AED procederá à gestão da atividade em nome da União e dos outros 

membros contribuintes; 

– a monitorização dos dois processos, a fim de retirar ensinamentos para futuras ações da União de apoio 

ao reforço das capacidades de defesa pertinentes para a PCSD e para os Estados-Membros. O Estado-

Maior da União Europeia deve participar na equipa de monitorização. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto visa analisar de que forma pode a União Europeia apoiar o reforço das capacidades de 

defesa pertinentes para a Política Comum de Segurança e Defesa e os Estados-Membros. Este projeto-piloto 

levará a uma ação preparatória sobre investigação no domínio da PCSD, «abrindo o caminho a um eventual 

futuro programa de investigação e tecnologia no domínio da defesa», tal como decidido no Conselho 

Europeu de 25 e 26 de junho. 

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

Projeto de alteração 4404 
=== BUDG/4404 === 

apresentada por João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 77 02 — Projeto-piloto — Investigação no domínio da PCSD 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Observações: 

Suprimir o texto seguinte: 

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

piloto. 

Este projeto visa: 

– o desenvolvimento da cooperação entre a Comissão Europeia e a Agência Europeia de Defesa (AED) 

relativamente à execução dos objetivos da União e à gestão das dotações do orçamento da União, por 

parte da Agência, como previsto na Decisão 2011/411/PESC do Conselho; 

– o financiamento de duas atividades de investigação e desenvolvimento: 

– uma atividade de investigação de elevado risco com um elevado retorno cujos resultados possam 

reconfigurar operações futuras. Os beneficiários devem ser escolhidos mediante um concurso de 

ideias. A AED executará a atividade em nome da União. Os Estados-Membros, a Comissão e o 

SEAE acompanharão a execução da atividade a título consultivo. Os países terceiros e as 

organizações que tiverem concluído um acordo administrativo com a AED podem também ser 

convidados a acompanhar a atividade, 

– uma atividade de investigação e desenvolvimento que visa a certificação em conformidade com os 

requisitos militares e, se aplicável, com os requisitos civis. Os Estados-Membros e os países terceiros 

e as organizações que tiverem concluído um acordo administrativo com a AED serão convidados a 

contribuir para a atividade. A AED procederá à gestão da atividade em nome da União e dos outros 
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membros contribuintes; 

– a monitorização dos dois processos, a fim de retirar ensinamentos para futuras ações da União de apoio 

ao reforço das capacidades de defesa pertinentes para a PCSD e para os Estados-Membros. O Estado-

Maior da União Europeia deve participar na equipa de monitorização. 

Sempre que necessário, o Secretário-Geral da NATO deve ser convidado a enviar um observador às reuniões 

no quadro deste projeto-piloto. 

Não serão financiados no âmbito deste projeto-piloto trabalhos sobre armas que, devido à sua natureza, não 

sejam conformes ao Direito Internacional Humanitário (trabalhos sobre armamento letal ou excessivamente 

destrutivo e sobre as tecnologias de ogivas conexas, bem como trabalhos sobre deteção autónoma de alvos e 

sobre combates sem intervenção humana). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos termos do artigo 41.°, n.º 2, do TUE, qualquer despesa resultante de ações com implicações militares ou 

de defesa não pode ser imputada ao orçamento da União. Por isso, deve ser descontinuado o projeto-piloto 

relativo à investigação no âmbito da PCSD, realizado em conjunto pela Comissão e pela AED. Cumpre 

rejeitar veementemente qualquer participação de fundos ou financiamento a título do Horizonte 2020 ou do 

orçamento da UE destinado à investigação militar, civil-militar ou no domínio da segurança, bem como, em 

particular, ao desenvolvimento de sistemas de aeronave telepilotada (RPAS); 

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

Projeto de alteração 1015 
=== EPP//7606 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 77 02 — Projeto-piloto — Investigação no domínio da PCSD 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Este projeto visa: 

Suprimir o texto seguinte: 

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

piloto. 

Após o parágrafo: 

Este projeto visa: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– o desenvolvimento da cooperação entre a Comissão Europeia e a Agência Europeia de Defesa (AED) 

relativamente à execução dos objetivos da União e à gestão das dotações do orçamento da União, por 

parte da Agência, como previsto na Decisão 2011/411/PESC do Conselho; 

– a continuação do projeto-piloto com o objetivo de financiar ou cofinanciaro financiamento de duas 

atividades de investigação e desenvolvimento no domínio da defesa, tal como estabelecido no artigo 
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42.º, n.ºs 1 e 2, do TUE:desenvolvimento: 

– uma atividade de investigação de elevado risco com um elevado retorno cujos resultados possam 

reconfigurar operações futuras. Os beneficiários devem ser escolhidos mediante um concurso de 

ideias. A AED executará a atividade em nome da União. Os Estados-Membros, a Comissão e o 

SEAE acompanharão a execução da atividade a título consultivo. Os países terceiros e as 

organizações que tiverem concluído um acordo administrativo com a AED podem também ser 

convidados a acompanhar a atividade, 

– uma atividade de investigação e desenvolvimento que visa a certificação em conformidade com os 

requisitos militares e, se aplicável, com os requisitos civis. Os Estados-Membros e os países terceiros 

e as organizações que tiverem concluído um acordo administrativo com a AED serão convidados a 

contribuir para a atividade. A AED procederá à gestão da atividade em nome da União e dos outros 

membros contribuintes; 

– a monitorização dos dois processos, a fim de retirar ensinamentos para futuras ações da União de apoio 

ao reforço das capacidades de defesa pertinentes para a PCSD e para os Estados-Membros. O Estado-

Maior da União Europeia deve participar na equipa de monitorização. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto visa analisar de que forma pode a União Europeia apoiar o reforço das capacidades de 

defesa pertinentes para a Política Comum de Segurança e Defesa e os Estados-Membros. Este projeto-piloto 

levará a uma ação preparatória sobre investigação no domínio da PCSD, «abrindo o caminho a um eventual 

futuro programa de investigação e tecnologia no domínio da defesa», tal como decidido no Conselho 

Europeu de 25 e 26 de junho. 

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

Projeto de alteração 1043 
=== GUE//7268 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 02 04 77 02 — Projeto-piloto — Investigação no domínio da PCSD 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos termos do artigo 41.°, n.º 2, do TUE, qualquer despesa resultante de ações com implicações militares ou 

de defesa não pode ser imputada ao orçamento da União. Por isso, deve ser descontinuado o projeto-piloto 

relativo à investigação no âmbito da PCSD, realizado em conjunto pela Comissão e pela AED. Cumpre 

rejeitar veementemente qualquer participação de fundos ou financiamento a título do Horizonte 2020 ou do 

orçamento da UE destinado à investigação militar, civil-militar ou no domínio da segurança, bem como, em 

particular, ao desenvolvimento de sistemas de aeronave telepilotada (RPAS). 

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

Projeto de alteração 161 
=== ITRE/5232 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

Artigo 02 05 01 — Desenvolvimento e fornecimento de infraestruturas e serviços mundiais de 

radionavegação por satélite (Galileo) até 2020 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Reserva           

Total 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 162 
=== ITRE/5233 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 05 02 — Prestação de serviços baseados em satélites que permitam melhorar o desempenho da 

determinação global de posição por satélite (GPS) para abranger gradualmente a totalidade da região da 

Conferência Europeia da Aviação Civil (CEAC) até 2020 (EGNOS) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Reserva           

Total 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 164 
=== ITRE/5235 === 

apresentada por Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 02 05 51 — Conclusão dos programas europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileo) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Reserva           

Total p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4402 
=== BUDG/4402 === 



 

 89 

apresentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserva           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa Copernicus coloca um mundo de conhecimentos sobre o nosso planeta à disposição dos 

cidadãos, das autoridades públicas e dos decisores políticos, dos cientistas, dos empresários e das empresas, 

garantindo um acesso pleno, livre e aberto. Cumpre restabelecer os montantes propostos pela Comissão. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1044 
=== GUE//7269 === 

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

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserva           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa Copernicus coloca um mundo de conhecimentos sobre o nosso planeta à disposição dos 

cidadãos, das autoridades públicas e dos decisores políticos, dos cientistas, dos empresários e das empresas, 

garantindo um acesso pleno, livre e aberto. Cumpre restabelecer os montantes propostos pela Comissão. 

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

Projeto de alteração 165 
=== ITRE/5236 === 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserva           

Total 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4403 
=== BUDG/4403 === 

apresentada por Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Reserva           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O programa Copernicus é a pedra angular dos esforços envidados pela União Europeia para monitorizar a 

terra e os seus múltiplos ecossistemas, assegurando, simultaneamente, que os seus cidadãos estejam 

preparados e protegidos face a crises e a catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem. Com base nos 

conhecimentos científicos profundamente alicerçados em décadas de investimento da UE na investigação e 

no desenvolvimento tecnológico, o programa é paradigmático no que diz respeito à cooperação estratégica 

europeia no domínio da investigação espacial e do desenvolvimento industrial.  

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

Projeto de alteração 166 
=== ITRE/5237 === 

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Reserva           

Total 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 389 
=== ECON/6302 === 
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apresentada por Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 03 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Concorrência» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Reserva           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

Para prosseguir a luta contra o planeamento fiscal agressivo das empresas multinacionais mediante uma 

melhor utilização do intercâmbio automático da informação relativa às decisões fiscais entre as autoridades 

fiscais nacionais, a Unidade de Auxílios Estatais da DG COMP deve dispor de recursos adequados, em 

consonância com a proposta orçamental da Comissão. A investigação em matéria de auxílios estatais 

revelou-se ser uma ferramenta poderosa contra a concorrência fiscal desleal. A Comissão reconheceu a 

impossibilidade de iniciar as investigações devido a uma insuficiência de recursos humanos no passado. 

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

Projeto de alteração 683 
=== EFDD/7919 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 03 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Concorrência» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Reserva           

Total 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

JUSTIFICAÇÃO: 

É possível não aumentar o nível das dotações desta rubrica orçamental em relação a 2015. 

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

Projeto de alteração 554 
=== EMPL/6232 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 01 01 — Despesas relativas a funcionários e agentes temporários do domínio de intervenção 

«Emprego, assuntos sociais e inclusão» 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 
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Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Reserva           

Total 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

JUSTIFICAÇÃO: 

A alteração pretende restabelecer o projeto de orçamento.  

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016. 

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

Projeto de alteração 684 
=== EFDD/7920 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 02 01 — Pessoal externo 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Reserva           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É possível efetuar algumas reduções nesta rubrica orçamental. 

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

Projeto de alteração 560 
=== EMPL/6245 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 02 01 — Pessoal externo 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Reserva           

Total 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016.  

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 544 
=== EMPL/6200 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Número 04 01 02 11 — Outras despesas de gestão 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Reserva           

Total 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

JUSTIFICAÇÃO: 

Dada a reduzida margem do orçamento, não é necessário que o nível de dotações para autorizações e para 

pagamentos seja superior ao de 2015. 

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

Projeto de alteração 4405 
=== BUDG/4405 === 

apresentada por Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 04 01 — Despesas de apoio ao Fundo Social Europeu e assistência técnica não operacional 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Reserva           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As consequências sociais da crise económica e financeira e da implementação das políticas de austeridade 

resultantes da pressão exercida pela assinatura de memorandos de entendimento e programas de ajustamento 

reflectem a necessidade de um reforço dos montantes neste fundo tanto ao nível técnico quer ao nível 

operacional. 

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

Projeto de alteração 657 
=== EFDD/7892 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 04 01 — Despesas de apoio ao Fundo Social Europeu e assistência técnica não operacional 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos que esta rubrica orçamental seja prioritária em termos de apoio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 558 
=== EMPL/6240 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 04 01 — Despesas de apoio ao Fundo Social Europeu e assistência técnica não operacional 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Reserva           

Total 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016.  

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4086 
=== BUDG/4086 === 

apresentada por Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Reserva           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 545 
=== EMPL/6201 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Reserva           

Total 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Para aumentar a eficácia dos programas de emprego e inovação social, esta rubrica orçamental é aumentada 
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em 200 000 euros. 

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

Projeto de alteração 546 
=== EMPL/6202 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 01 04 05 — Apoiar a despesa relativa ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 

Carenciadas 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Reserva           

Total 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Para evitar as dificuldades iniciais de um programa que acaba de ser lançado, a dotação da rubrica 

orçamental de apoio ao Programa FEAD deve ser aumentada. 

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

Projeto de alteração 797 
=== VERT/7726 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 02 77 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 77       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Reserva           

Total       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Designação: 

Projeto piloto — Locais de trabalho sem amianto na União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Objetivo 
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O amianto é um dos carcinogéneos mais frequentes relacionados com as atividades profissionais, sendo responsável por cerca de metade das mortes causadas pelas neoplasias 

profissionais.
1
 

Cerca de 125 milhões de pessoas em todo o mundo estão expostas ao amianto no local de trabalho. Segundo estimativas da OMS, mais de 107 000 mortes por ano são 

imputáveis à exposição ao amianto por razões profissionais. 
2
 

Existem cerca de 3000 registos de utilização de amianto, nomeadamente, ignifugação de têxteis, papel e outros materiais, guarnições de embraiagens e travões, chapas e 

canalizações em fibrocimento, revestimentos para pavimentos e telhados, materiais de isolamento elétrico e térmico, revestimentos e ecrãs térmicos. As fibras de amianto podem 

ser transformadas em fios e em têxteis. 

O amianto foi frequentemente utilizado no fabrico de telhas e na guarnição de travões ou como material de isolamento. O amianto era habitualmente utilizado como material de 

filtragem para todo o tipo de líquidos, da cerveja a produtos químicos. Foi igualmente utilizado em equipamento de proteção. O equipamento de proteção contra incêndios era 

geralmente fabricado com amianto. 

Na Europa, a utilização de amianto é proibida; no entanto, os trabalhadores podem estar expostos ao amianto durante obras de eliminação deste material, ou, acidentalmente, 

por ocasião de atividades de manutenção ou demolição. Há regulamentação rigorosa sobre as medidas de prevenção a tomar durante a eliminação do amianto, o que faz com 

que a exposição acidental seja muito mais perigosa pelo facto de o perigo não ser consciente. 

Ainda é possível encontrar amianto nos seguintes locais: 

– Edifícios industriais 

– Habitações 

– Navios 

– Sistemas de aquecimento ou arrefecimento 

– Equipamento e instalações de trabalho 
3
 

Esta ação preparatória destina-se a fomentar a aplicação da Diretiva 2009/148/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o 

trabalho, bem como a dar seguimento à resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2013, sobre os riscos para a saúde no local de trabalho associados à exposição ao 

amianto e as perspetivas de eliminação de todo o amianto existente.  

 

Ligações com prioridades EMPL e iniciativas políticas ou legislativas a nível da UE 

Saúde e segurança no trabalho 

Esta ação preparatória visa a rápida aplicação das recomendações do relatório da Comissão EMPL sobre os riscos para a saúde no local de trabalho associados à exposição ao 

amianto e as perspetivas de eliminação de todo o amianto existente (2012/2065(INI)), aprovado em 14 de março de 2013.  

Contribuiria, além disso, para a correta aplicação da Diretiva 2009/148/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativa à proteção dos 

trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho.  

Esta ação preparatória seria igualmente um contributo para a estratégia da UE para a saúde e a segurança no trabalho (2014-2020), que confirma que as doenças causadas 

pela exposição ao amianto continuam a requerer uma atenção específica. 

 

Ações/medidas a financiar 

As medidas devem incluir:  

– Um relatório sobre a aplicação da Diretiva 2009/148/CE nos Estados-Membros, que saliente as práticas de excelência nos Estados-Membros que já aplicaram sistemas 

obrigatórios de deteção com recomendações específicas para aumentar a eficácia dos referidos sistemas;  

– Com base neste relatório, a conceção de um método de deteção e registo do amianto nos locais de trabalho, tendo em vista ulteriores ações de deteção nos edifícios em 

causa;  

– uma avaliação de impacto e uma análise custos/benefícios da possibilidade de elaborar planos de ação para a eliminação segura do amianto dos locais de trabalho, tendo 

particularmente em conta os edifícios onde se prestem serviços que exijam um acesso público regular; 

Esta ação preparatória pode também abranger:  

– A conceção de modelos da UE para registos públicos sobre o amianto, que teriam como função prestar aos trabalhadores e empregadores informações pertinentes sobre 

os riscos do amianto antes da realização de obras de renovação;  

– Uma campanha de sensibilização para incentivar os empregadores a realizarem vistorias e avaliações de risco eficazes nos seus edifícios no intuito de detetar a presença 

de materiais que contenham amianto;  

– Uma campanha de sensibilização sobre os riscos decorrentes do amianto e a ocorrência circunstanciada deste material;  

– O desenvolvimento de formação adequada e procedimentos de trabalho seguros para os trabalhadores suscetíveis de estarem expostos a materiais que contenham amianto 

(operários da construção; mineiros; mecânicos de automóveis; trabalhadores dos transportes marítimos, etc.); 

– A criação de uma rede de vítimas de amianto profissional a nível da UE para o fornecimento de informação atualizada sobre os tratamentos médicos disponíveis e a 

prestação de apoio jurídico em caso de litígio. 

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). 

                                                 

1
 Chrysotile Asbestos, WHO, 2014, p. 2. 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Projeto-piloto, ver observações 

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

Projeto de alteração 970 
=== EPP//7546 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 17 — Conclusão do Fundo Social Europeu — Convergência (2007 a 2013) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Reserva           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Embora concordemos plenamente com a proposta da Comissão de concentrar mais as dotações de 

pagamento para a Grécia no início do período de programação, em 2015 e 2016, é necessária uma solução 

clara para o financiamento da dotação de mil milhões de euros para 2016. Dado que a Comissão não propõe 

uma carta retificativa ao projeto de orçamento para 2016 para cobrir os requisitos de dotações de pagamento 

adicionais e a fim de não comprometer o financiamento dos outros programas ou a execução do plano de 

pagamentos 2015-2016, a margem disponível de dotações de pagamento de 2016 deverá ser utilizada para 

esse fim. É proposta a repartição proporcional de mil milhões de euros de dotações de pagamento pelas 

rubricas orçamentais em causa. 

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

Projeto de alteração 1148 
=== S&D//7051 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 17 — Conclusão do Fundo Social Europeu — Convergência (2007 a 2013) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Reserva           

Total p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As implicações orçamentais da proposta da Comissão no que toca às medidas específicas para a Grécia 

(proposta que altera o regulamento relativo às disposições comuns no que respeita às medidas específicas 

para a Grécia (COM (2015) 365)) não se refletem no nível proposto de dotações de pagamento para 2016. 

As rubricas orçamentais afetadas devem ser reforçadas através do recurso parcial à margem global 

disponível para pagamentos em 2016. 

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

Projeto de alteração 555 
=== EMPL/6233 === 
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apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 19 — Conclusão do Fundo Social Europeu — Competitividade regional e emprego (2007 a 

2013) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016. 

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

Projeto de alteração 971 
=== EPP//7547 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 19 — Conclusão do Fundo Social Europeu — Competitividade regional e emprego (2007 a 

2013) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Embora concordemos plenamente com a proposta da Comissão de concentrar mais as dotações de 

pagamento para a Grécia no início do período de programação, em 2015 e 2016, é necessária uma solução 

clara para o financiamento da dotação de mil milhões de euros para 2016. Dado que a Comissão não propõe 

uma carta retificativa ao projeto de orçamento para 2016 para cobrir os requisitos de dotações de pagamento 

adicionais e a fim de não comprometer o financiamento dos outros programas ou a execução do plano de 

pagamentos 2015-2016, a margem disponível de dotações de pagamento de 2016 deverá ser utilizada para 

esse fim. É proposta a repartição proporcional de mil milhões de euros de dotações de pagamento pelas 

rubricas orçamentais em causa. 

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

Projeto de alteração 374 
=== REGI/6514 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

Artigo 04 02 19 — Conclusão do Fundo Social Europeu — Competitividade regional e emprego (2007 a 

2013) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1149 
=== S&D//7052 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 19 — Conclusão do Fundo Social Europeu — Competitividade regional e emprego (2007 a 

2013) 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Reserva           

Total p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As implicações orçamentais da proposta da Comissão no que toca às medidas específicas para a Grécia 

(proposta que altera o regulamento relativo às disposições comuns no que respeita às medidas específicas 

para a Grécia (COM (2015) 365)) não se refletem no nível proposto de dotações de pagamento para 2016. 

As rubricas orçamentais afetadas devem ser reforçadas através do recurso parcial à margem global 

disponível para pagamentos em 2016. 

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

Projeto de alteração 4062 
=== BUDG/4062 === 

apresentada por Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Observações: 
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Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir o apoio prestado .......... capita é inferior a 75 % da média do PIB da União. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Parte destas dotações deve ser utilizada para financiar melhoramentos estruturais em matéria de 

assistência aos jovens com experiência de vida em instituição ou que vivem em estruturas de base 

comunitária, nomeadamente material adequado e apoio escolar, assistência social e formação 

profissional com vista à sua integração na sociedade e no mercado de trabalho, como, por exemplo, 

centros de formação e estágios.  

JUSTIFICAÇÃO: 

As crianças e os jovens com experiência de vida em instituição (lares de crianças) estão frequentemente em 

situação de desvantagem, necessitando de cuidados personalizados em razão de traumatismos e necessidades 

especiais. Não obstante as alterações sistémicas realizadas, ainda há uma grande necessidade de apoio 

financeiro e material, ensino especial, apoio social e formação profissional, a fim de lograr a integração 

efetiva na sociedade e no mercado de trabalho. 

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

Projeto de alteração 559 
=== EMPL/6243 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É da maior importância impulsionar FSE nas regiões menos desenvolvidas, que são demasiado afetadas pela 

crise, uma vez que tal contribuirá para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020, reforçar as regiões, a 

economia, bem como apoiar os cidadãos. Este é o segundo ano do período de financiamento do FSE e as 

administrações deverão poder aumentar a taxa de utilização, não devendo as dotações ser inferiores aos 

níveis de 2015. 

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

Projeto de alteração 972 
=== EPP//7548 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Embora concordemos plenamente com a proposta da Comissão de concentrar mais as dotações de 

pagamento para a Grécia no início do período de programação, em 2015 e 2016, é necessária uma solução 

clara para o financiamento da dotação de mil milhões de euros para 2016. Dado que a Comissão não propõe 

uma carta retificativa ao projeto de orçamento para 2016 para cobrir os requisitos de dotações de pagamento 

adicionais e a fim de não comprometer o financiamento dos outros programas ou a execução do plano de 

pagamentos 2015-2016, a margem disponível de dotações de pagamento de 2016 deverá ser utilizada para 

esse fim. É proposta a repartição proporcional de mil milhões de euros de dotações de pagamento pelas 

rubricas orçamentais em causa. 

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

Projeto de alteração 1150 
=== S&D//7053 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As implicações orçamentais da proposta da Comissão no que toca às medidas específicas para a Grécia 

(proposta que altera o regulamento relativo às disposições comuns no que respeita às medidas específicas 

para a Grécia (COM (2015) 365)) não se refletem no nível proposto de dotações de pagamento para 2016. 

As rubricas orçamentais afetadas devem ser reforçadas através do recurso parcial à margem global 

disponível para pagamentos em 2016. 

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

Projeto de alteração 799 
=== VERT/7728 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 60 — Fundo Social Europeu — Regiões menos desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Reserva           

Total 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

É da maior importância impulsionar o FSE nas regiões menos desenvolvidas, que são demasiado afetadas 

pela crise, uma vez que tal contribuirá para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020, reforçar as 

regiões e a economia, bem como para apoiar os cidadãos. Este é o segundo ano do período de financiamento 

do FSE e as administrações deverão poder aumentar a taxa de utilização, não devendo as dotações ser 

inferiores aos níveis de 2015. 

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

Projeto de alteração 4095 
=== BUDG/4095 === 

apresentada por Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 556 
=== EMPL/6234 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016. 

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

Projeto de alteração 973 
=== EPP//7549 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 
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Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Embora concordemos plenamente com a proposta da Comissão de concentrar mais as dotações de 

pagamento para a Grécia no início do período de programação, em 2015 e 2016, é necessária uma solução 

clara para o financiamento da dotação de mil milhões de euros para 2016. Dado que a Comissão não propõe 

uma carta retificativa ao projeto de orçamento para 2016 para cobrir os requisitos de dotações de pagamento 

adicionais e a fim de não comprometer o financiamento dos outros programas ou a execução do plano de 

pagamentos 2015-2016, a margem disponível de dotações de pagamento de 2016 deverá ser utilizada para 

esse fim. É proposta a repartição proporcional de mil milhões de euros de dotações de pagamento pelas 

rubricas orçamentais em causa. 

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

Projeto de alteração 375 
=== REGI/6515 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1151 
=== S&D//7054 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 
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As implicações orçamentais da proposta da Comissão no que toca às medidas específicas para a Grécia 

(proposta que altera o regulamento relativo às disposições comuns no que respeita às medidas específicas 

para a Grécia (COM (2015) 365)) não se refletem no nível proposto de dotações de pagamento para 2016. 

As rubricas orçamentais afetadas devem ser reforçadas através do recurso parcial à margem global 

disponível para pagamentos em 2016. 

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

Projeto de alteração 801 
=== VERT/7730 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

JUSTIFICAÇÃO: 

É da maior importância impulsionar o FSE nas regiões de transição, dado que também são afetadas pela 

crise, uma vez que tal contribuirá para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020, reforçar as regiões e a 

economia, bem como para apoiar os cidadãos. Este é o segundo ano do período de financiamento do FSE e 

as administrações deverão poder aumentar a taxa de utilização, não devendo as dotações ser inferiores aos 

níveis de 2015. 

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

Projeto de alteração 802 
=== VERT/7731 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 61 — Fundo Social Europeu — Regiões em transição — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Reserva           

Total 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É da maior importância impulsionar o FSE nas regiões de transição, dado que também são afetadas pela 

crise, uma vez que tal contribuirá para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020, reforçar as regiões e a 

economia, bem como para apoiar os cidadãos. Este é o segundo ano do período de financiamento do FSE e 

as administrações deverão poder aumentar a taxa de utilização, não devendo as dotações ser inferiores aos 

níveis de 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 4096 
=== BUDG/4096 === 

apresentada por Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 547 
=== EMPL/6203 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Face à atual crise económica, é necessário que os fundos disponíveis para o FSE até 2020 sejam desde já 

mobilizados, a fim de gerar crescimento e emprego. 

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

Projeto de alteração 974 
=== EPP//7550 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 
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JUSTIFICAÇÃO: 

Embora concordemos plenamente com a proposta da Comissão de concentrar mais as dotações de 

pagamento para a Grécia no início do período de programação, em 2015 e 2016, é necessária uma solução 

clara para o financiamento da dotação de mil milhões de euros para 2016. Dado que a Comissão não propõe 

uma carta retificativa ao projeto de orçamento para 2016 para cobrir os requisitos de dotações de pagamento 

adicionais e a fim de não comprometer o financiamento dos outros programas ou a execução do plano de 

pagamentos 2015-2016, a margem disponível de dotações de pagamento de 2016 deverá ser utilizada para 

esse fim. É proposta a repartição proporcional de mil milhões de euros de dotações de pagamento pelas 

rubricas orçamentais em causa. 

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

Projeto de alteração 376 
=== REGI/6516 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1152 
=== S&D//7055 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 62 — Fundo Social Europeu — Regiões mais desenvolvidas — Objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Reserva           

Total 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As implicações orçamentais da proposta da Comissão no que toca às medidas específicas para a Grécia 

(proposta que altera o regulamento relativo às disposições comuns no que respeita às medidas específicas 

para a Grécia (COM (2015) 365)) não se refletem no nível proposto de dotações de pagamento para 2016. 

As rubricas orçamentais afetadas devem ser reforçadas através do recurso parcial à margem global 

disponível para pagamentos em 2016. 

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



 

 107 

Projeto de alteração 4097 
=== BUDG/4097 === 

apresentada por Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 02 63 01 — Fundo Social Europeu — Assistência técnica operacional 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserva           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 557 
=== EMPL/6235 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 02 63 01 — Fundo Social Europeu — Assistência técnica operacional 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserva           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016. 

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

Projeto de alteração 377 
=== REGI/6517 === 

apresentada por Comissão do Desenvolvimento Regional 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 02 63 01 — Fundo Social Europeu — Assistência técnica operacional 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserva           

Total 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Projeto de alteração 4245 
=== BUDG/4245 === 

apresentada por Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A taxa de desemprego dos jovens continua a situar-se acima dos 20 % na UE, com diferenças significativas 

entre as regiões da União. A YEI foi lançada para resolver os problemas económicos e sociais causados pelo 

desemprego dos jovens na Europa, mas a situação é agora pior. Por conseguinte, é indispensável utilizar 

todas as flexibilidades do orçamento disponível para prolongar as dotações da Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens. 

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

Projeto de alteração 4247 
=== BUDG/4247 === 

apresentada por Reimer Böge, Comissão dos Orçamentos, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marco Zanni 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As margens disponíveis abaixo dos limites máximos .......... quadro financeiro plurianual para o período 

2014-2020. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação será utilizada, entre outros, para apoiar a criação de estruturas educativas que combinem 

educação não formal, cursos de línguas, sensibilização democrática e formação profissional nas regiões 

mais afetadas pelo desemprego dos jovens. Deverá ser destinada tanto a agentes estatais como a 

organizações não governamentais. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Facultando aos jovens as competências necessárias para superarem com êxito a transição do ensino para o 

mundo do trabalho, os modelos existentes de aprendizagem não formal em regime de internato produziram 

excelentes resultados a nível do ensino transnacional e da luta contra o desemprego em diferentes Estados-

Membros, como a Dinamarca e a Alemanha. Estes exemplos das melhores práticas devem ser explorados e 
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exportados para os países da União com as taxas de desemprego mais elevadas para os ajudar a ultrapassar a 

crise. Atendendo a que desempenham um importante papel neste domínio específico, as ONG devem 

também poder beneficiar de financiamento da UE. 

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

Projeto de alteração 4265 
=== BUDG/4265 === 

apresentada por Arne Gericke 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação destina-se a conceder apoio adicional .......... destina-se a financiar a criação de emprego digno. 

Acrescentar o texto seguinte: 

A despesa a título desta rubrica deve ser sempre analisada em função do seu impacto nas famílias e na 

vida familiar. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A grande maioria dos jovens vive no contexto de uma família, tendo-se mudado apenas recentemente ou, 

como acontece atualmente com cada vez mais frequência, continuando a viver com os seus pais. Este motivo 

é, por si só, suficiente para que o impacto na família deva ser tido em consideração. 

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

Projeto de alteração 4407 
=== BUDG/4407 === 

apresentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

As margens disponíveis abaixo dos limites máximos .......... quadro financeiro plurianual para o período 



 

 110 

2014-2020. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a conceder apoio adicional às medidas contra o desemprego dos jovens 

financiadas pelo FSE. Constitui a dotação específica afetada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens no 

quadro do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego em regiões com um nível de 

desemprego dos jovens superior a 25 % em 2012. Os 3 000 000 000 EUR adicionais afetados a esta 

rubrica para o período 2014-2020 destinam-se a fornecer financiamento complementar às intervenções 

do FSE em tais regiões. 

Esta dotação destina-se a financiar a criação de postos de trabalho com direitos e contractos 

permanentes. Esta rubrica não deverá em caso algum financiar a criação de estágios não remunerados, a 

criação de postos de trabalho em situação de precariedade, nem substituição de postos de trabalho 

permanentes por temporários ou por estágios. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O financiamento atribuído encontra-se muito abaixo do que seria necessário para ter um impacto real sobre o 

desemprego dos jovens. O estudo da OIT "Zona Euro crise do emprego: tendências e respostas políticas", 

refere a necessidade de injectar 21 000 milhões de euros, no período 2014-2020, para ter um impacto sobre o 

nível de desemprego entre os jovens. A proposta coloca os montantes necessários para fazer face às 

necessidades identificadas. 

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

Projeto de alteração 562 
=== EMPL/6253 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos termos do artigo 14.º do Regulamento n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual, a 

margem global relativa às autorizações será disponibilizada para o emprego dos jovens, ou seja, para a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ). É importante utilizar a margem global do QFP o mais 

rapidamente possível, de forma a manter as autorizações destinadas à IEJ, bem como a prosseguir um nível 

ambicioso de pagamentos. Dada a elevada taxa de desemprego dos jovens em alguns países, é necessário 

aumentar o financiamento deste programa. 

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

Projeto de alteração 968 
=== EPP//7544 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Uma vez que a totalidade do envelope financeiro da Iniciativa para o Emprego dos Jovens foi concentrada 

nos anos de 2014 e 2015, não são inscritas dotações de autorização no projeto de orçamento de 2016. No 

entanto, a necessidade premente de prosseguir este programa e de dar uma resposta eficaz ao problema do 

desemprego jovem impõem a presente proposta de inscrição de 430 milhões de EUR de dotações de 

autorização nesta rubrica orçamental. Este montante corresponde à dotação anual que estava inicialmente 

prevista para este programa. Para esse efeito, todos os meios disponíveis no âmbito do Regulamento QFP 

devem ser mobilizados. 

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

Projeto de alteração 101 
=== FEMM/6006 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

As margens disponíveis abaixo dos limites máximos .......... quadro financeiro plurianual para o período 

2014-2020. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a conceder apoio adicional às medidas de luta contra o desemprego dos jovens 

financiadas pelo FSE. Constitui a dotação específica atribuídaafetada à Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens no quadro do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego em regiões com um nível de 

desemprego dos jovens superior a 25 % em 2012 ou em Estados-Membros nos quais a taxa de desemprego 

dos jovens tenha aumentado mais de 30 % em 2012, em regiões com uma taxa de desemprego dos jovens 

superior a 20 % em 2012 («regiões elegíveis»). O montante adicional deOs 3 000 000 000 de EUR 

afetadoadicionais afetados a esta rubrica para o período 2014-2020 destina-sedestinam-se a fornecer 

financiamento complementar às intervenções do FSE em tais regiões. Esta dotação destina-se a financiar a 

criação de emprego digno. Na promoção da igualdade de género, deve ser dedicada especial atenção às 

mulheres mais jovens, que podem ser confrontadas com obstáculos ligados ao sexo para obter uma boa 

oferta de emprego, uma formação contínua, uma aprendizagem ou um estágio. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um emprego inicial de qualidade pode ajudar a lançar as carreiras das jovens mulheres, oferecendo-lhes 

mais oportunidades para regressar ao trabalho depois de eventuais obrigações de prestação de cuidados à 

família, nomeadamente licença de maternidade ou parental, e pode, assim, contribuir para a redução das 
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disparidades salariais e de pensões a longo prazo. Pode, além disso, contribuir para a promoção do 

empreendedorismo feminino. 

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

Projeto de alteração 1045 
=== GUE//7273 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a conceder apoio adicional .......... destina-se a financiar a criação de emprego digno. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a financiar a criação de postos de trabalho com direitos e contractos 

permanentes. Esta rubrica não deverá em caso algum financiar a criação de estágios não remunerados, a 

criação de postos de trabalho em situação de precariedade, nem substituição de postos de trabalho 

permanentes por temporários ou por estágios. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O financiamento atribuído encontra-se muito abaixo do que seria necessário para ter um impacto real sobre o 

desemprego dos jovens. O estudo da OIT "Zona Euro crise do emprego: tendências e respostas políticas", 

refere a necessidade de injectar 21 000 milhões de euros, no período 2014-2020, para ter um impacto sobre o 

nível de desemprego entre os jovens. A proposta coloca os montantes necessários para fazer face às 

necessidades identificadas. 

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

Projeto de alteração 1169 
=== S&D//7073 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Dada a elevada taxa de desemprego dos jovens em alguns países, é necessário aumentar o financiamento 

deste programa. A Iniciativa para o Emprego dos Jovens deve, por conseguinte, ser aumentada para 473 
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milhões de euros a preços de 2016. O financiamento será assegurado recorrendo a todos os meios financeiros 

disponíveis ao abrigo do Regulamento n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual. 

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

Projeto de alteração 803 
=== VERT/7732 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 02 64 — Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Reserva           

Total 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Nos termos do artigo 14.º do Regulamento n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual, a 

margem global relativa às autorizações será disponibilizada para o emprego dos jovens, ou seja, para a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ). É importante utilizar a margem global do QFP o mais 

rapidamente possível, de forma a manter as autorizações destinadas à IEJ, bem como a prosseguir um nível 

ambicioso de pagamentos. Dada a elevada taxa de desemprego dos jovens em alguns países, é necessário 

aumentar o financiamento do presente programa. 

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

Projeto de alteração 1261 
=== GUE//7414 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 02 65 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 02 65         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Programa de apoio aos países intervencionados pela troica 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este programa irá apoiar especificamente os Estados-Membros intervencionados pela troica, ajudando-os 

a fazer face às consequências dos programas do FMI e da UE (estagnação/recessão económica, 

destruição do emprego e explosão da dívida). Apoiará o relançamento da economia, designadamente, 

através do investimento produtivo e da criação de emprego. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os programas do FMI e da UE tiveram consequências desastrosas e dolorosas, que conduziram a uma 

deterioração significativa da situação económica e social. Os países intervencionados devem ser 
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compensados pelas perdas causadas e apoiados, pondo em prática o chamado princípio de coesão. 

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

Projeto de alteração 4087 
=== BUDG/4087 === 

apresentada por Jens Geier 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 01 — Despesas de consultas sindicais prévias 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4141 
=== BUDG/4141 === 

apresentada por Victor Negrescu, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 01 — Despesas de consultas sindicais prévias 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Devido ao modo de organização dos sindicatos, a melhor forma de recolher propostas nos diversos domínios 

é consultá-los, uma vez que os sindicatos podem também assegurar uma rápida divulgação das informações. 

Propõe-se um aumento da dotação orçamental, para que esta seja suficiente para todos os Estados-Membros. 

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

Projeto de alteração 4409 
=== BUDG/4409 === 

apresentada por João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 01 — Despesas de consultas sindicais prévias 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As consequências sociais da crise económica e financeira e a implementação das denominadas políticas de 

austeridade, os memorandos de entendimento e os programas de ajustamento levaram à brutal redução de 

direitos dos trabalhadores e a níveis de desemprego históricos na nossa sociedade, pelo que é fundamental 

reforçar a cobertura de despesas relativas às reuniões de consulta prévia realizadas entre os representantes 

sindicais. 

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

Projeto de alteração 887 
=== ECR//8202 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 01 — Despesas de consultas sindicais prévias 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A fim de adotar medidas que assegurem que o nível de pagamentos seja determinado com base em critérios 

técnicos, tais como os valores da execução anual, e com o objetivo de fazer economias nas rubricas em que 

tenham sido constatados baixos níveis de execução (43,44 % em 13 de julho de 2015, em comparação com 

70,30 % na mesma data em 2014), esta rubrica foi identificada no quadro da procura da obtenção de eficácia 

orçamental.  

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

Projeto de alteração 564 
=== EMPL/6258 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 01 — Despesas de consultas sindicais prévias 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

No âmbito do programa para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT), a participação e a 

consulta dos parceiros sociais tornou-se muito importante, o que exige um aumento dos pagamentos. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Projeto de alteração 1046 
=== GUE//7274 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 01 — Despesas de consultas sindicais prévias 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As consequências sociais da crise económica e financeira e a implementação das denominadas políticas de 

austeridade, os memorandos de entendimento e os programas de ajustamento levaram à brutal redução de 

direitos dos trabalhadores e a níveis de desemprego históricos na nossa sociedade, pelo que é fundamental 

reforçar a cobertura de despesas relativas às reuniões de consulta prévia realizadas entre os representantes 

sindicais. 

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

Projeto de alteração 1161 
=== S&D//7064 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 01 — Despesas de consultas sindicais prévias 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Reserva           

Total 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

No âmbito do programa para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT), a participação e a 

consulta dos parceiros sociais tornou-se muito importante, o que exige um aumento desta rubrica 

orçamental. 

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

Projeto de alteração 4085 
=== BUDG/4085 === 

apresentada por Jens Geier, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

medidas para os migrantes, incluindo migrantes de países terceiros 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 



 

 117 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

–  as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação e publicações diretamente ligadas à realização 

do objetivo do programa ou das ações cobertas pelo presente número, e qualquer outra despesa de 

assistência técnica e administrativa que não implique o exercício de poderes públicos delegados pela 

Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços, 

– a análise e a avaliação das tendências dominantes na legislação dos Estados-Membros relativa à 

liberdade de circulação dos trabalhadores, a coordenação dos regimes de segurança social e o 

financiamento de redes de peritos nesses domínios, 

– a análise e a investigação, no domínio da livre circulação de trabalhadores, sobre novos 

desenvolvimentos políticos ligados, por exemplo, ao fim dos períodos transitórios e à modernização das 

disposições de coordenação da segurança social, 

– garantir uma mobilidade justa através de mais centros de informação, 

– o apoio ao trabalho da Comissão Administrativa e dos seus subgrupos e o acompanhamento das decisões 

tomadas, bem como o apoio ao trabalho do Comité Técnico e do Comité Consultivo sobre a livre 

circulação dos trabalhadores, 

– o apoio a ações preparatórias para a aplicação dos novos regulamentos relativos à segurança social, 

incluindo intercâmbios transnacionais de experiência e informação e iniciativas de formação 

desenvolvidas a nível nacional, 

– o financiamento de ações destinadas a sensibilizar e prestar um melhor serviço público, incluindo ações 

destinadas a identificar os problemas relativos à segurança social dos trabalhadores migrantes, bem como 

as ações que permitem acelerar e simplificar os procedimentos administrativos, a análise dos obstáculos 

à livre circulação de trabalhadores e da falta de coordenação entre os regimes de segurança social e do 

seu impacto nas pessoas com deficiência, incluindo a adaptação dos procedimentos administrativos às 

novas técnicas de tratamento da informação, a fim de melhorar o sistema de aquisição de direitos, bem 

como o cálculo e o pagamento das prestações, nos termos dos Regulamentos (CEE) n.º 1408/71, (CEE) 

n.º 574/72 e (CE) n.º 859/2003, bem como do Regulamento (CE) n.º 883/2004 e do seu regulamento de 

aplicação, o Regulamento (CE) n.º 987/2009, e do Regulamento (UE) n.º 1231/2010, 

– o desenvolvimento da informação e de ações de sensibilização da opinião pública para os seus direitos 

quanto à livre circulação de trabalhadores e a coordenação dos regimes de segurança social, 

– o apoio do intercâmbio eletrónico de informações de segurança social entre os Estados-Membros, com 

vista a facilitar a aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004 e do respetivo regulamento de aplicação 

[Regulamento (CE) n.º 987/2009]. Tal inclui a manutenção do nó central do sistema EESSI, 

componentes do sistema de teste, atividades de apoio técnico, apoio ao desenvolvimento do sistema e 

formação. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecer o projeto de orçamento e aditar um montante de 2 000 000 EUR para assegurar os fundos 

necessários à «Rede europeia de Mobilidade Justa», uma ação preparatória de sucesso em alguns Estados-

Membros. 

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



 

 118 

Projeto de alteração 565 
=== EMPL/6260 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

medidas para os migrantes, incluindo migrantes de países terceiros 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir as ações de apoio .......... de Segurança Social (EESSI) e respetiva aplicação. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta açãoatividade tem por objetivo promover a mobilidade geográfica e profissional (incluindo a 

coordenação dos regimes de segurança social) dos trabalhadores na Europa, a fim de ultrapassar os 

obstáculos à livre circulação de trabalhadores e contribuir para o estabelecimento de um verdadeiro mercado 

de trabalho a nível europeu. A ação pode igualmente ser utilizada para apoiar a integração dos 

trabalhadores migrantes regularizados, nomeadamente os provenientes de países terceiros, nos mercados 

de trabalho europeus.  

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

–  as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação e publicações diretamente ligadas à realização 

do objetivo do programa ou das ações cobertas pelo presente número, e qualquer outra despesa de 

assistência técnica e administrativa que não implique o exercício de poderes públicos delegados pela 

Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços, 

– a análise e a avaliação das tendências dominantes na legislação dos Estados-Membros relativa à 

liberdade de circulação dos trabalhadores, a coordenação dos regimes de segurança social e o 

financiamento de redes de peritos nesses domínios, 

– a análise e a investigação, no domínio da livre circulação de trabalhadores, sobre novos 

desenvolvimentos políticos ligados, por exemplo, ao fim dos períodos transitórios e à modernização das 

disposições de coordenação da segurança social, 

– o apoio ao trabalho da Comissão Administrativa e dos seus subgrupos e o acompanhamento das decisões 

tomadas, bem como o apoio ao trabalho do Comité Técnico e do Comité Consultivo sobre a livre 

circulação dos trabalhadores, 

– o apoio a ações preparatórias para a aplicação dos novos regulamentos relativos à segurança social, 

incluindo intercâmbios transnacionais de experiência e informação e iniciativas de formação 

desenvolvidas a nível nacional, 

– o financiamento de ações destinadas a sensibilizar e prestar um melhor serviço público, 

designadamenteincluindo ações destinadas a identificar os problemas relativos à segurança social dos 

trabalhadores migrantes, outros problemas relacionados com a sua situação em termos de emprego, 



 

 119 

bem como as ações paraque permitem acelerar e simplificar os procedimentos administrativos, a análise 

dos obstáculos à livre circulação de trabalhadores e da falta de coordenação entre os regimes de 

segurança social e do seu impacto nas pessoas com deficiência, comoincluindo a adaptação dos 

procedimentos administrativos às novas técnicas de tratamento da informação, a fim de melhorar o 

sistema de aquisição de direitos, bem como o cálculo e o pagamento das prestações, nos termos dos 

Regulamentos (CEE) n.º 1408/71, (CEE) n.º 574/72 e (CE) n.º 859/2003, bem como do Regulamento 

(CE) n.º 883/2004 e do seu regulamento de aplicação, o Regulamento (CE) n.º 987/2009, e do 

Regulamento (UE) n.º 1231/2010, 

– o desenvolvimento da informação e de ações de sensibilização da opinião pública para os seus direitos 

quanto à livre circulação de trabalhadores e a coordenação dos regimes de segurança social, 

– o apoio do intercâmbio eletrónico de informações de segurança social entre os Estados-Membros, com 

vista a facilitar a aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004 e do respetivo regulamento de aplicação 

[Regulamento (CE) n.º 987/2009]. Tal inclui a manutenção do nó central do sistema EESSI, 

componentes do sistema de teste, atividades de apoio técnico, apoio ao desenvolvimento do sistema e 

formação. 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário aumentar o financiamento destinado às autorizações e aos pagamentos, de molde a garantir os 

recursos adequados à consecução do mercado único e à supressão dos obstáculos ainda existentes, devendo a 

livre circulação dos trabalhadores ser promovida e apoiada. 

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

Projeto de alteração 102 
=== FEMM/6007 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

medidas para os migrantes, incluindo migrantes de países terceiros 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

–  as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação e publicações diretamente ligadas à realização 

do objetivo do programa ou das ações cobertas pelo presente número, e qualquer outra despesa de 

assistência técnica e administrativa que não implique o exercício de poderes públicos delegados pela 

Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços, 

– a análise e a avaliação das tendências dominantes na legislação dos Estados-Membros relativa à 

liberdade de circulação dos trabalhadores, a coordenação dos regimes de segurança social e o 

financiamento de redes de peritos nesses domínios, 

– a análise e a investigação, no domínio da livre circulação de trabalhadores, sobre novos 

desenvolvimentos políticos ligados, por exemplo, ao fim dos períodos transitórios e à modernização das 
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disposições de coordenação da segurança social, 

– o apoio ao trabalho da Comissão Administrativa e dos seus subgrupos e o acompanhamento das decisões 

tomadas, bem como o apoio ao trabalho do Comité Técnico e do Comité Consultivo sobre a livre 

circulação dos trabalhadores, 

– o apoio a ações preparatórias para a aplicação dos novos regulamentos relativos à segurança social, 

incluindo intercâmbios transnacionais de experiência e informação e iniciativas de formação 

desenvolvidas a nível nacional, 

– o financiamento de ações destinadas a sensibilizar o público e a melhorar os serviços prestados,prestar 

um melhor serviço público, incluindo ações que visemdestinadas a identificar os problemas relativos à 

segurança social dos trabalhadores migrantes, bem como as ações que permitampermitem acelerar e 

simplificar os procedimentos administrativos, uma análise, sensível às questões de género, a análise dos 

obstáculos à livre circulação de trabalhadores e da falta de coordenação entre os regimes de segurança 

social e do seu impacto nas pessoas com deficiência, incluindo a adaptação dos procedimentos 

administrativos às novas técnicas de tratamento da informação, a fim de melhorar o sistema de aquisição 

de direitos, bem como o cálculo e o pagamento das prestações, nos termos dos Regulamentos (CEE) n.º 

1408/71, (CEE) n.º 574/72 e (CE) n.º 859/2003, bem como do Regulamento (CE) n.º 883/2004 e do seu 

regulamento de aplicação, o Regulamento (CE) n.º 987/2009, e do Regulamento (UE) n.º 1231/2010, 

– o desenvolvimento da informação e de ações de sensibilização da opinião pública para os seus direitos 

quanto à livre circulação de trabalhadores e a coordenação dos regimes de segurança social, 

– o apoio do intercâmbio eletrónico de informações de segurança social entre os Estados-Membros, com 

vista a facilitar a aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004 e do respetivo regulamento de aplicação 

[Regulamento (CE) n.º 987/2009]. Tal inclui a manutenção do nó central do sistema EESSI, 

componentes do sistema de teste, atividades de apoio técnico, apoio ao desenvolvimento do sistema e 

formação. 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário analisar os fatores suscetíveis de impedir ou influenciar a mobilidade das mulheres, bem como 

o impacto da mobilidade no equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. 

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

Projeto de alteração 1142 
=== S&D//7045 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

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

medidas para os migrantes, incluindo migrantes de países terceiros 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Reserva           

Total 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta atividade tem por objetivo promover a mobilidade .......... um verdadeiro mercado de trabalho a nível 

europeu. 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Modificar como segue: 

Esta ação tem por objetivo promover a mobilidade geográfica e profissional (incluindo a coordenação dos 

regimes de segurança social) dos trabalhadores na Europa, a fim de ultrapassar os obstáculos à livre 

circulação de trabalhadores e contribuir para o estabelecimento de um verdadeiro mercado de trabalho a 

nível europeu.  

Esta dotação destina-se a cobrir as ações de apoio ao acompanhamento da legislação da União através do 

financiamento de uma rede de peritos sobre livre circulação de trabalhadores e segurança social, que 

preste regularmente informação sobre a aplicação dos atos jurídicos da União nos Estados-Membros e a 

nível da União, analise e avalie as principais tendências legislativas dos Estados-Membros relacionadas 

com a livre circulação dos trabalhadores e a coordenação dos sistemas de segurança social. Esta dotação 

destina-se também a cobrir as ações de apoio à gestão de atos jurídicos da União através de reuniões de 

comissões, ações de sensibilização e aplicação, bem como de outra assistência técnica específica, sem 

esquecer o desenvolvimento do sistema de Intercâmbio Eletrónico de Informações de Segurança Social 

(EESSI) e respetiva aplicação.  

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente:  

— as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação e publicações diretamente ligadas à 

realização do objetivo do programa ou das ações cobertas pelo presente número, e qualquer outra despesa 

de assistência técnica e administrativa que não implique o exercício de poderes públicos delegados pela 

Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços, 

— a análise e a avaliação das tendências dominantes na legislação dos Estados-Membros relativa à 

liberdade de circulação dos trabalhadores, a coordenação dos regimes de segurança social e o 

financiamento de redes de peritos nesses domínios,  

— a análise e a investigação, no domínio da livre circulação de trabalhadores, sobre novos 

desenvolvimentos políticos ligados, por exemplo, ao fim dos períodos transitórios e à modernização das 

disposições de coordenação da segurança social, 

— garantir uma mobilidade justa através de mais centros de informação,  

— o apoio ao trabalho da Comissão Administrativa e dos seus subgrupos e o acompanhamento das 

decisões tomadas, bem como o apoio ao trabalho do Comité Técnico e do Comité Consultivo sobre a livre 

circulação dos trabalhadores,  

— o apoio a ações preparatórias para a aplicação dos novos regulamentos relativos à segurança social, 

incluindo intercâmbios transnacionais de experiência e informação e iniciativas de formação 

desenvolvidas a nível nacional,  

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecer o projeto de orçamento e aumentar esta rubrica, inclusive para que haja meios suficientes para 

atribuir os fundos necessários à «Rede europeia de Mobilidade Justa», uma ação preparatória de sucesso em 

alguns Estados-Membros. 

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

Projeto de alteração 4140 
=== BUDG/4140 === 

apresentada por Victor Negrescu, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 
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Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Observações: 

Após os travessões que termina por: 

– consideração das tendências demográficas, da dimensão .......... das pessoas e a igualdade entre homens e 

mulheres. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Devido a análises e estudos afetados por erros, alguns Estados-Membros da UE não dispõem de uma 

avaliação correta da sua situação demográfica. 

JUSTIFICAÇÃO: 

As alterações demográficas e a evolução da situação social na UE assumirão grande importância nas 

próximas décadas. As estatísticas sobre a evolução demográfica e a estrutura da população são cada vez mais 

utilizadas para a tomada de decisões, assim como no mundo económico, social e cultural, sendo, por isso, 

necessário dispor de análises e estudos mais pormenorizados. A precisão e a exatidão destes estudos poderão 

conduzir a resultados muito interessantes a médio e longo prazo, evitando que sejam cometidos erros 

estratégicos, razão pela qual é necessário atribuir uma maior dotação a esta rubrica. 

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

Projeto de alteração 4266 
=== BUDG/4266 === 

apresentada por Arne Gericke 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas com estudos, .......... âmbito de contratos de prestação pontual de 

serviços. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas com relatórios da Comissão (incluindo o relatório anual sobre a 

situação social e um relatório bienal sobre a evolução demográfica e as sua implicações, em conformidade 

com o artigo 159.º do TFUE), bem como relatórios da Comissão sobre os problemas respeitantes à situação 

social (que podem ser solicitados pelo Parlamento Europeu ao abrigo do artigo 161.º do TFUE). Neste 

relatório, a Comissão deve ter em conta que compete aos Estados-Membros regular as questões 

respeitantes à família. 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas com as análises .......... tendo devidamente em conta a perspetiva do 

género: 
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Alterar o texto do seguinte modo: 

– análise do impacto do envelhecimento da população no quadro de uma sociedade para todas as idades, 

em termos de evolução das necessidades em matéria de cuidados e de proteção social, dos 

comportamentos e das políticas de acompanhamento, incluindo trabalhos de investigação sobre minorias 

ou migrantes idosos e a situação dos cuidadores informais, 

– análise do impacto da mutação demográfica nas políticas, medidas e programas da União e dos Estados-

Membros e formulação de recomendações visando a adaptação da política económica e de outras 

políticas nacionais e da UE, a fim de evitar que oeuropeias e nacionais, tendo em vista fazer face a 

efeitos negativos do envelhecimento da sociedade e a vulnerabilidade da família tenham um impacto 

negativo,sociedade, 

– análise das relações existentes entre a organizaçãoevolução das famílias, os agregadoscélulas familiares 

e a evolução demográfica, 

– análise das tendências em matéria de pobreza, rendimento e distribuição de riqueza e respetivos impactos 

societais mais vastos, 

– identificação das relações existentes entre o desenvolvimento tecnológico (impacto sobre as tecnologias 

das comunicações, mobilidade geográfica e profissional) e as consequências sobre as famílias e a 

sociedade em geral, 

– análise da relação entre a deficiência e a evolução demográfica, análise da situação social das pessoas 

com deficiência e das suas famílias, bem como das necessidades das crianças com deficiência no seio da 

família e da comunidade, 

– análise da evolução dos objetivos sociaisda procura social (em termos de salvaguarda dos direitos 

adquiridos ou da sua ampliação)amplificação) tanto a nível dos bens como a nível dos serviços, tendo 

em conta os novos desafios sociais e a proteção da família,sociais, bem como a evolução demográfica e 

as novasas tendências demográficas e as relações em mutação entre gerações, 

– desenvolvimento de ferramentas metodológicas apropriadas (baterias de indicadores sociais, técnicas de 

simulação, recolha de dados sobre iniciativas políticas a todos os níveis, etc.), de modomaneira a apoiar, 

com uma sólida base quantitativa e científica, os relatórios sobre a situação social, a proteção social e a 

inclusão social, bem como a proteção da família dos pontos de vista social, jurídico e económico, 

– organização de campanhas de sensibilização e de debates sobre os principais desafios demográficos e 

sociais, com o objetivo de promover respostas políticas mais eficazes, 

– consideração das tendências demográficas, da dimensão familiar e da infância na execução das políticas 

relevantes da União, como, por exemplo, a livre circulação das pessoas e a igualdade entre homens e 

mulheres. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Enquanto alicerce de base da sociedade, a família necessita de uma proteção especial e deve ser alvo de uma 

atenção particular por parte das organizações da sociedade civil e sociais, uma vez que é no seio da família 

que se formam os futuros cidadãos e contribuintes. O financiamento destinado ao estudo demográfico deve 

ter este aspeto em conta a todos os níveis. 

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

Projeto de alteração 566 
=== EMPL/6262 === 

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 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A União Europeia é confrontada atualmente, e sê-lo-á nos próximos anos, com desafios sociais e 

demográficos significativos. O investimento em análises e estudos é essencial para se conceberem políticas 

que permitam dar uma resposta eficaz a estes desafios. 

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

Projeto de alteração 1162 
=== S&D//7066 === 

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

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Reserva           

Total 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As dotações do projeto de orçamento carecem de ambição, pelo que cumpre proceder ao seu aumento. 

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

Projeto de alteração 4001 
=== BUDG/4001 === 

apresentada por Biljana Borzan 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente, as seguintes atividades: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas com ações de informação e formação para organizações dedos 

trabalhadores, incluindo representantes de organizações dos trabalhadores dos países candidatos, na 

sequência das ações da União no âmbito da implementação da dimensão social da União. Estas medidas 

deverão ajudar as organizações dedos trabalhadores a enfrentar os desafios mais abrangentes que se colocam 
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ao emprego e à política social na Europa, tal como estabelecido na estratégia Europa 2020 e no contexto das 

iniciativas da União para abordar as consequências da crise económica. Será dedicada uma atenção especial 

à formação sobre desafios ligados ao género no local de trabalho. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A estratégia Europa 2020 fixou objetivos específicos em matéria de género no mercado de trabalho. Estes 

objetivos não podem ser alcançados sem a integração de uma forte dimensão de género na estrutura e nas 

atividades das organizações de trabalhadores. Determinadas questões de género podem ser resolvidas 

mediante a capacitação e a informação dos trabalhadores através das suas organizações.  

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4088 
=== BUDG/4088 === 

apresentada por Jens Geier, Comissão dos Orçamentos 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4134 
=== BUDG/4134 === 

apresentada por Victor Negrescu, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente, as seguintes atividades: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– apoio aos programas de trabalho dos dois institutos sindicais específicos, Instituto Sindical Europeu e 

Centro Europeu sobre as Questões dos Trabalhadores, que foram criados para facilitar o 

desenvolvimento de competências através da formação e investigação a nível europeu, assim como para 
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melhorar o grau de participação dos representantes dos trabalhadores na governação europeia, 

– ações de informação e formação para organizações de trabalhadores, incluindo representantes de 

organizações de trabalhadores dos países candidatos, na sequência do estabelecimento de ações da União 

no âmbito da implementação da dimensão social da União, 

– medidas que envolvam representantes dos parceiros sociais nos países candidatos com o objetivo 

específico de promover o diálogo social ao nível da União; visa igualmente promover a igualdade de 

direitos de participação de mulheres e homens nos órgãos de decisão das organizações dos trabalhadores. 

As organizações destinadas a informar e formar os trabalhadores devem organizar programas de 

informação sobre os direitos e as obrigações dos trabalhadores nos países em que estes optam por 

trabalhar. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O fenómeno do trabalho clandestino permanece disseminado na UE e a migração de trabalhadores continua, 

apesar de não ser muito referida devido à crise económica. Neste contexto, a redução da evasão é um dos 

principais objetivos, pelo há que tomar medidas para informar e apoiar os trabalhadores que optam por 

trabalhar num país que não o seu, a fim de garantir o seu emprego e métodos legais que assegurem receitas 

para os orçamentos dos Estados-Membros. Para aplicar essas medidas, é necessário aumentar o orçamento 

desta rubrica. 

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

Projeto de alteração 889 
=== ECR//8204 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tendo em conta o considerável grau de sobreposição entre esta rubrica orçamental e outras rubricas 

consagradas à promoção do diálogo social, a presente rubrica foi identificada no quadro da procura de 

obtenção de economias para garantir que a UE possa orientar os seus fundos para domínios prioritários 

claramente identificados, como o emprego e o crescimento. 

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

Projeto de alteração 622 
=== EFDD/7852 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos prioritária esta rubrica orçamental, preferindo concentrar o dinheiro nas verdadeiras 

necessidades dos trabalhadores. 

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

Projeto de alteração 113 
=== FEMM/6024 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Observações: 

Antes do parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente, as seguintes atividades: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Esta dotação destina-se a cobrir despesas com ações de informação e formação para organizações dedos 

trabalhadores, incluindo representantes de organizações dos trabalhadores dos países candidatos, na 

sequência das ações da União no âmbito da implementação da dimensão social da União. Estas medidas 

deverão ajudar as organizações dedos trabalhadores a enfrentar os desafios mais abrangentes que se colocam 

ao emprego e à política social na Europa, tal como estabelecido na estratégia Europa 2020 e no contexto das 

iniciativas da União para abordar as consequências da crise económica. Será dedicada uma atenção especial 

à formação sobre desafios ligados ao género no local de trabalho.  

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento. A estratégia Europa 2020 fixou objetivos específicos em matéria 

de género no mercado de trabalho. Estes objetivos não podem ser alcançados sem a integração de uma forte 

dimensão de género na estrutura e nas atividades das organizações de trabalhadores. Determinadas questões 

de género podem ser resolvidas mediante a capacitação e a informação dos trabalhadores através das suas 

organizações. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1163 
=== S&D//7067 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 05 — Ações de informação e formação destinadas a organizações de trabalhadores 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Reserva           

Total 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta rubrica orçamental destina-se a conceder subvenções de funcionamento a duas organizações de 

investigação sobre questões laborais e subvenções de ação a organizações de trabalhadores. É a única rubrica 

orçamental que contempla subvenções de ação destinadas a organizações de trabalhadores, embora se trate, 

na verdade, de uma das dotações orçamentais mais reduzidas para este tipo de subvenções. Em 2015, as 

dotações foram reduzidas em relação a 2014. Todos os anos há programas elegíveis que não podem ser 

financiados devido à escassez de financiamento. Por estas razões, é necessário reforçar esta rubrica para que 

corresponda efetivamente aos pedidos de ações.  

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

Projeto de alteração 631 
=== EFDD/7866 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos esta rubrica orçamental como uma prioridade a manter. 

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

Projeto de alteração 580 
=== EMPL/6297 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

EMPL/6297 Alteração de compromisso entre EMPL/6265, EMPL/6264 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Reserva           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir, nomeadamente, as seguintes atividades: 



 

 129 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– ações de estabelecimento das condições de diálogo social nas empresas e da participação adequada dos 

trabalhadores nas empresas, como previsto na Diretiva 2009/38/CE relativa à instituição de um Conselho 

de Empresa Europeu, nas Diretivas 2001/86/CE e 2003/72/CE sobre o envolvimento dos trabalhadores 

na Sociedade Europeia e na sociedade cooperativa europeia, respetivamente, na Diretiva 2002/14/CE que 

estabelece um quadro geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade 

Europeia, na Diretiva 98/59/CE relativa aos despedimentos coletivos e no artigo 16.º da Diretiva 

2005/56/CE relativa às fusões transfronteiriças das sociedades de responsabilidade limitada, 

– neste contexto, podem ser financiadas iniciativas que visam reforçar a cooperação transnacional entre os 

representantes dos trabalhadores e dos empregadores em matéria de informação, consulta e participação 

dos trabalhadores nas empresas que operam em vários Estados-Membros e pequenas ações de formação 

para negociadores e representantes que trabalham com órgãos de informação, consulta e participação 

transnacionais. Tal poderá envolver parceiros sociais dos países candidatos, 

– ações que permitam aos parceiros sociais exercerem os seus direitos e deveres no que diz respeito à 

participação dos trabalhadores, nomeadamente no âmbito dos seus conselhos de empresa europeus, a fim 

de os familiarizar com acordos de empresa transnacionais e reforçar a sua cooperação no que respeita à 

legislação da União em matéria de participação dos trabalhadores, 

– operações para incentivar a participação dos trabalhadores nas empresas, bem como para avaliar asdar 

seguimento às conclusões do balanço de qualidade e o seu impacto nosexame (fitness check) dos atos 

da União no domínio da informação e consulta dos trabalhadores, 

– ações inovadoras referentes à participação dos trabalhadores, com vista a apoiar a previsão de mudanças 

e a prevenção e resolução de litígios no contexto da reestruturação de empresas, fusões, aquisições 

maioritárias e relocalização de empresas de dimensão à escala da União e grupos de empresas de 

dimensão à escala da União, 

– ações destinadas a reforçar a cooperação entre os parceiros sociais com vista ao desenvolvimento da 

participação dos trabalhadores na conceção de soluções para as consequências da crise económica, como 

os despedimentos coletivos ou a necessidade de uma reorientação para uma economia inclusiva, 

sustentável e baseada em baixos valores de carbono, 

– intercâmbios transnacionais de informação e boas práticas em matérias pertinentes para o diálogo social 

a nível das empresas. 

JUSTIFICAÇÃO: 

EMPL/6264 

As atividades previstas nesta rubrica orçamental necessitam de mais recursos para responder ao interesse 

manifestado pelas partes interessadas no que se refere à participação. 

EMPL/6265 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016.  

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1164 
=== S&D//7068 === 

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

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

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Reserva           

Total 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As dotações do projeto de orçamento carecem de ambição, pelo que cumpre proceder ao seu aumento. 

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

Projeto de alteração 4089 
=== BUDG/4089 === 

apresentada por Jens Geier, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 623 
=== EFDD/7853 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos esta rubrica orçamental como uma prioridade a manter. 

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

Projeto de alteração 567 
=== EMPL/6268 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016.  

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1165 
=== S&D//7069 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 01 08 — Relações laborais e diálogo social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Reserva           

Total 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

No contexto do reforço da UEM e do processo do Semestre Europeu, é fundamental apoiar a participação e a 

cooperação dos parceiros sociais, o que requer recursos adequados. 

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

Projeto de alteração 4090 
=== BUDG/4090 === 

apresentada por Jens Geier, Comissão dos Orçamentos 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4262 
=== BUDG/4262 === 

apresentada por Arne Gericke 
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------------------------------- 

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 as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

A fim de atingir os objetivos gerais do EaSI no que .......... eixo Progress tem os seguintes objetivos 

específicos: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– desenvolver e divulgar análises comparativas de elevada qualidade de modo a garantir que as políticas 

sociais e laborais da União, bem como a respetiva legislação sobre as condições de trabalho e a saúde e 

segurança dos trabalhadores, tenham por base factos comprovados e sejam pertinentes para as 

necessidades, os desafios e as condições de cada Estado-Membro e dos outros países participantes, 

– facilitar, de uma forma eficaz e inclusiva, a partilha de informações, a aprendizagem mútua e o diálogo 

sobre as políticas sociais e laborais da União, bem como a respetiva legislação sobre as condições de 

trabalho e a saúde e segurança dos trabalhadores, aos níveis europeu, nacional e internacional, a fim de 

ajudar os Estados-Membros e os outros países participantes a desenvolver as suas políticas e a aplicar a 

legislação da União, 

– dar aos decisores políticos apoios financeiros para promover reformas sociais e do mercado de trabalho, 

criar junto dos principais agentes capacidades de conceber e realizar ações de experimentação social e 

tornar acessíveis os conhecimentos e as competências relevantes, 

– acompanhar e avaliar a aplicação das orientações e das recomendações para as políticas de emprego e o 

respetivo impacto, designadamente através do relatório conjunto sobre o emprego, e analisar a interação 

entre a estratégia de emprego e a política económica e social, 

– dotar os organismos nacionais e da União de meios financeiros, com vista a desenvolver, promover e 

apoiar a aplicação das políticas sociais e laborais da União, bem como a respetiva legislação sobre as 

condições de trabalho e a saúde e segurança dos trabalhadores, 

– aumentar a sensibilização, o intercâmbio de boas práticas, a divulgação da informação e a promoção do 

debate sobre os principais desafios e aspetos políticos relacionados com as condições de trabalho, a 

igualdade entre homens e mulheres, a saúde e segurança dos trabalhadores, a conciliação da vida 

profissional e familiar e o envelhecimento da sociedade, designadamente entre os parceiros sociais, 

– encorajar a criação de emprego, em especial no contexto das PME familiares, promover o emprego da 

juventude e combater a pobreza, promovendo a convergência social através da marca social. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A política social e a legislação sobre condições de trabalho devem ter em conta as PME familiares. 

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

Projeto de alteração 4408 
=== BUDG/4408 === 

apresentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le 
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Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As consequências sociais da crise económica e financeira e a implementação das denominadas políticas de 

austeridade, os memorandos de entendimento e os programas de ajustamento conduziram os níveis de 

desemprego a valores históricos na nossa sociedade. Qualquer corte aos valores propostos pela Comissão 

contribui para que a definição das políticas que poderão criar mais postos de trabalho e melhores condições 

laborais não se concretize, na forma e no conteúdo exigidas pela realidade socioeconómica. 

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

Projeto de alteração 890 
=== ECR//8205 === 

apresentada por Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A fim de adotar medidas que assegurem que o nível de pagamentos seja determinado com base em critérios 

técnicos, tais como os valores da execução anual, e com o objetivo de fazer economias nas rubricas em que 

tenham sido constatados baixos níveis de execução (31,24% em 13 de julho de 2015), esta rubrica foi 

identificada no quadro da procura da obtenção de eficácia orçamental.  

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

Projeto de alteração 568 
=== EMPL/6269 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

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 
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Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A promoção do emprego e da inclusão social faz parte integrante dos objetivos estratégicos da União em 

matéria de crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e uma coesão social 

reforçada. Para o efeito, é necessário incrementar o apoio ao emprego e à política social e reforçar o 

financiamento do programa Progress. 

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

Projeto de alteração 569 
=== EMPL/6270 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento de 2016.  

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 1166 
=== S&D//7070 === 

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

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Reserva           

Total 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A promoção do emprego e da inclusão social faz parte integrante dos objetivos estratégicos da União em 

matéria de crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e uma coesão social 

reforçada. Para o efeito, é necessário incrementar o apoio ao emprego e à política social e reforçar o 
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financiamento do programa Progress. 

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

Projeto de alteração 4091 
=== BUDG/4091 === 

apresentada por Jens Geier, Comissão dos Orçamentos 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 570 
=== EMPL/6272 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As ações do eixo EURES destinadas a promover a mobilidade devem ser reforçadas devido ao seu impacto 

positivo na economia e no emprego.  

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

Projeto de alteração 963 
=== EPP//7536 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As dotações adicionais refletem as prioridades do Parlamento para o orçamento de 2016, a promoção do 

emprego, das empresas e do empreendedorismo. O aumento proposto visa principalmente o programa «O 

teu primeiro emprego EURES», cuja execução bem-sucedida e resultados concretos devem continuar a ser 

apoiados em 2016. 

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

Projeto de alteração 1167 
=== S&D//7071 === 

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

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Reserva           

Total 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As ações do eixo EURES destinadas a promover a mobilidade devem ser reforçadas devido ao seu impacto 

positivo na economia e no emprego. 

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

Projeto de alteração 4092 
=== BUDG/4092 === 

apresentada por Jens Geier 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4135 
=== BUDG/4135 === 
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apresentada por Victor Negrescu, Comissão dos Orçamentos 

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

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 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Os eventuais reembolsos de instrumentos financeiros .......... 21.º, n.º 3, alínea i), do Regulamento 

Financeiro. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Importa criar um quadro regulamentar para assegurar a transparência em relação a casa abandonadas, 

propriedade do Estado, e para permitir que as entidades interessadas contatem a autoridade responsável, 

a fim de adquirirem bens ou o direito a utilizar esses solos e edifícios para criar empresas sociais. Importa 

também definir as condições em que as entidades interessadas podem criar estas empresas sociais e me 

que as autoridades locais são obrigadas a abdicar do direito de usufruto ou de propriedade. O atual 

sistema de concessão ou de adjudicação pública deve ser evitado, na medida em que inviabiliza ou 

bloqueia as iniciativas de criação de empresas sociais. 

JUSTIFICAÇÃO: 

É necessário apoiar a criação de empresas sociais capazes de fornecer os serviços de que as diferentes 

categorias excluídas da população necessitam. O aumento do montante atribuído à presente rubrica destina-

se a apoiar a criação da infraestrutura requerida por estas empresas e a conferir a ajuda necessária para a 

respetiva criação e desenvolvimento. 

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

Projeto de alteração 4410 
=== BUDG/4410 === 

apresentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Reserva           
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As consequências sociais da crise económica e financeira e a implementação das denominadas políticas de 

austeridade, os memorandos de entendimento e os programas de ajustamento conduziram os níveis de 

desemprego a valores históricos na nossa sociedade, pelo que é fundamental não reduzir as dotações de 

autorização comparativamente com o orçamento do ano anterior, devendo mesmo reforçá-las. 

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

Projeto de alteração 632 
=== EFDD/7867 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

É importante apoiar esta rubrica orçamental, aumentando o nível de dotações para pagamentos. 

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

Projeto de alteração 548 
=== EMPL/6208 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

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 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Os eventuais reembolsos de instrumentos financeiros .......... 21.º, n.º 3, alínea i), do Regulamento 

Financeiro. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Foram afetados 4 milhões de EUR para dar apoio e assistência técnica aos beneficiários de 
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microfinanciamento. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os estudos mostram que é necessário que os beneficiários deste programa obtenham a assistência técnica e o 

apoio de peritos na criação e na gestão das suas empresas. 

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

Projeto de alteração 103 
=== FEMM/6008 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

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 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

A fim de concretizar os objetivos gerais do EaSI no .......... Empreendedorismo Social tem os seguintes 

objetivos específicos: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

– melhorar a disponibilidade de microfinanciamentos e incrementar o seu acesso aos mesmos para pessoas 

que perderam o seu emprego ou estão em risco de o perder ou que têm dificuldadedificuldades em 

ingressar ou reingressar no mercado de trabalho, pessoas em risco de exclusão social eou pessoas 

vulneráveis, incluindo as mulheres que desejem iniciar a sua carreira como empresárias, vulneráveis 

que se encontremencontram em posição de desvantagem no que se refere ao acesso ao mercado de 

crédito convencional e que pretendampretendem criar ou continuar a desenvolver as suas próprias 

microempresas, bem como para asmicroempresas; microempresas, em especial as que empregam essas 

pessoas, 

– reforçar as capacidades institucionais das instituições de microcrédito, 

– apoiar o desenvolvimento de empresas sociais. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um dos maiores obstáculos com que são confrontadas as empresárias continua a ser o acesso ao 

financiamento. A prestação de assistência em matéria de microfinanciamento pode ajudar as mulheres a 

optar pela carreira empresarial e, deste modo, contribuir para a redução do desemprego e para o crescimento 

económico. 

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

Projeto de alteração 1047 
=== GUE//7276 === 

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

------------------------------- 
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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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As consequências sociais da crise económica e financeira e a implementação das denominadas políticas de 

austeridade, os memorandos de entendimento e os programas de ajustamento conduziram os níveis de 

desemprego a valores históricos na nossa sociedade, pelo que é fundamental não reduzir as dotações de 

autorização comparativamente com o orçamento do ano anterior, devendo mesmo reforçá-las. 

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

Projeto de alteração 1168 
=== S&D//7072 === 

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

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

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 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Reserva           

Total 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As dotações do projeto de orçamento carecem de ambição, pelo que cumpre proceder ao seu aumento. 

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

Projeto de alteração 4068 
=== BUDG/4068 === 

apresentada por Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 
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Esta não é uma das tarefas essenciais da UE. Não há qualquer necessidade de uma agência específica. As 

questões mais prementes poderão ser tratadas pela Comissão. 

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

Projeto de alteração 624 
=== EFDD/7854 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não consideramos ser prioritário o apoio a esta Fundação sem um verdadeiro valor acrescentado. 

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

Projeto de alteração 571 
=== EMPL/6277 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 —  Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) 

Alterar as observações do seguinte modo: 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Grupo de funções e grau 

Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) 

Lugares 

2016 2015 

Autorizados pelo orçamento da União 
Efetivamente providos em 31 de 

dezembro de 2014 
Autorizados pelo orçamento da União 

 Permanentes Temporários Permanentes Temporários Permanentes Temporários 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 

AD 10 1 4  1 1 4 
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AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Total AD 8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 

AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 

AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Total AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Total AST/SC       

Total geral 16 80 

79 

18 78 18 79 

N.º total de efetivos 96 

95 

96 97 

JUSTIFICAÇÃO: 

A constituição de uma reserva de reafetação não é uma abordagem adequada. Este montante deve cobrir um 

lugar temporário AST 1 no quadro do pessoal.  

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

Projeto de alteração 104 
=== FEMM/6009 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Parte desta dotação destina-se a financiar igualmente .......... três temas importantes relacionados com a 

família: 

Alterar o texto do seguinte modo: 
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– políticas laborais compatíveis com a vida familiar (equilíbriofavoráveis à família no local de trabalho 

(conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, condições de trabalho, etc.), o que compreende a 

realização de um estudo que compare as situações das mulheres empregadas, das mães que optam por 

ficar em casa e das mulheres sem filhos, respetivamente, para que se possa compreender melhor a 

posição de cada um destes grupos de mulheres no mercado de trabalho, tendo particularmente em 

conta os níveis de emprego, as disparidades salariais e de pensões e a evolução da carreira, 

– fatores que afetam a situação das famílias no âmbito da habitação coletiva (acesso das famílias a 

alojamento digno), 

– apoio da família ao longo da vida, nomeadamente estruturas de acolhimento de crianças e outras 

questões da competência da Fundação. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Um elemento importante para o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar é a decisão de ter filhos 

e de tomar conta deles. Deve ser realizado um estudo sobre as repercussões das decisões relativas à família 

na evolução da carreira, incluindo os possíveis efeitos nas disparidades salariais e de pensões. 

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

Projeto de alteração 800 
=== VERT/7729 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 11 — Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Reserva           

Total 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A constituição de uma reserva de reafetação não é uma abordagem adequada. 

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

Projeto de alteração 4002 
=== BUDG/4002 === 

apresentada por Biljana Borzan 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 12 — Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

A Agência deve informar o Parlamento Europeu e o Conselho .......... despesas operacionais e as despesas 
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administrativas. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

O objetivo da Agência é fornecer àsdotar as instituições da União, aosos Estados-Membros e a outras 

partes interessadasoutros interessados de informação técnica, científica e económica para utilizaçãouso no 

âmbito da saúde e da segurança no trabalho. Deve ser dedicada uma atenção especial aos aspetos relativos 

ao género no domínio da saúde e da segurança no trabalho.  

Após o parágrafo: 

As contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do .......... secção, a qual faz parte integrante do 

orçamento geral. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

A contribuição total da União para 2016 ascende a 14 679 00014 671 260 EUR. O montante de 16 000 

EUR,À quantia de 14 655 260 EUR inscrita no orçamento é acrescentada a quantia de 16 00 EUR 

proveniente da recuperação do excedente, acresce ao montante de 14 663 000 EUR, inscrito no 

orçamento.excedente. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O domínio da saúde e da segurança no trabalho compreende desafios relacionados com o género que não 

podem ser ignorados, como, por exemplo, a segregação em matéria de emprego, as disparidades salariais, o 

tempo de trabalho, o espaço de trabalho, as condições de trabalho precárias, a repartição das tarefas 

domésticas, o sexismo e a discriminação com base no sexo, bem como as diferenças físicas entre homens e 

mulheres, nomeadamente no que se refere à reprodução, e que constituem fatores que influenciam os riscos a 

que as mulheres estão expostas no trabalho. Os fatores relacionados com o género devem ser combatidos 

através da melhoria da saúde e da segurança no trabalho.  

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4069 
=== BUDG/4069 === 

apresentada por Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 12 — Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta não é uma das tarefas essenciais da UE. Não há qualquer necessidade de uma agência específica. As 

questões mais prementes poderão ser tratadas pela Comissão. 

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

Projeto de alteração 4074 
=== BUDG/4074 === 

apresentada por Jens Geier, Comissão dos Orçamentos 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Artigo 04 03 12 — Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 633 
=== EFDD/7868 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 12 — Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A missão e o verdadeiro valor acrescentado desta agência da UE não são claros. 

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

Projeto de alteração 572 
=== EMPL/6278 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 03 12 — Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Os trabalhadores e empregadores europeus são confrontados com desafios consideráveis em matéria de 

saúde e segurança no trabalho. É essencial dar resposta a estes desafios, tarefa que exige a atribuição de 

recursos adequados. 

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

Projeto de alteração 114 
=== FEMM/6025 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

Artigo 04 03 12 — Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserva           

Total 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

A Agência deve informar o Parlamento Europeu e o Conselho .......... despesas operacionais e as despesas 

administrativas. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

O objetivo da Agência é fornecer àsdotar as instituições da União, aosos Estados-Membros e a outras 

partes interessadasoutros interessados de informação técnica, científica e económica para utilizaçãouso no 

âmbito da saúde e da segurança no trabalho. Deve ser dedicada uma atenção especial aos aspetos relativos 

ao género no domínio da saúde e da segurança no trabalho. 

Após o parágrafo: 

As contribuições dos Estados da EFTA, nos termos do .......... secção, a qual faz parte integrante do 

orçamento geral. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

A contribuição total da União para 2016 ascende a 14 679 00014 671 260 EUR. O montante de 16 000 

EUR,À quantia de 14 655 260 EUR inscrita no orçamento é acrescentada a quantia de 16 00 EUR 

proveniente da recuperação do excedente, acresce ao montante de 14 663 000 EUR, inscrito no 

orçamento.excedente. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Restabelecimento do projeto de orçamento. O domínio da saúde e da segurança no trabalho compreende 

desafios relacionados com o género que não podem ser ignorados, como, por exemplo, a segregação em 

matéria de emprego, as disparidades salariais, o tempo de trabalho, o espaço de trabalho, as condições de 

trabalho precárias, a repartição das tarefas domésticas, o sexismo e a discriminação com base no sexo, bem 

como as diferenças físicas entre homens e mulheres, nomeadamente no que se refere à reprodução, e que 

constituem fatores que influenciam os riscos a que as mulheres estão expostas no trabalho. Os fatores 

relacionados com o género devem ser combatidos através da melhoria da saúde e da segurança no trabalho. 

Restabelecimento do projecto de orçamento (PO). 

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

Projeto de alteração 4066 
=== BUDG/4066 === 

apresentada por Bas Belder 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta não é uma das tarefas essenciais da UE. Não há qualquer necessidade de uma agência específica. As 

questões mais prementes poderão ser tratadas pela Comissão. 

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

Projeto de alteração 634 
=== EFDD/7869 === 

apresentada por Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Reserva           

Total 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Não é verdadeiramente claro o valor acrescentado deste Centro. 

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

Projeto de alteração 573 
=== EMPL/6279 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 02 — Projeto-piloto —Promoção da proteção do direito à habitação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Conversão do projeto-piloto em ação preparatória.  

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

Projeto de alteração 1122 
=== S&D//7022 === 

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

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

Número 04 03 77 02 — Projeto-piloto —Promoção da proteção do direito à habitação 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Conversão do projeto-piloto em ação preparatória. 

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

Projeto de alteração 4301 
=== BUDG/4301 === 

apresentada por Richard Howitt 

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 14 — Ação preparatória — Inovação Social impulsionada pelo espírito empresarial social 

e dos jovens 

Alterar as observações do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Reserva           

Total p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

Esta dotação destina-se a cobrir as autorizações por .......... exercícios anteriores relacionadas com a ação 

preparatória. 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta rubrica orçamental destina-se a cobrir as despesas necessárias para que a DG Emprego continue a 

convocar o Grupo de Alto Nível sobre a Responsabilidade Social das Empresas. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O Grupo de Alto Nível sobre a Responsabilidade Social das Empresas constitui um importante meio para 

prosseguir o diálogo e a compreensão das práticas das empresas do setor social, fomentando, assim, a 

inovação social, como parte do compromisso da União Europeia para com a responsabilidade social das 

empresas. 

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

Projeto de alteração 574 
=== EMPL/6283 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

Número 04 03 77 17 — Projeto-piloto — Cartão de segurança social 

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Observações: 

Após o parágrafo: 

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

Alterar o texto do seguinte modo: 

O presente projeto-piloto visa analisarconsiderar as vantagens da introduçãode introduzir e, se adequado, 

da disponibilização deapropriado, de disponibilizar um documento eletrónico europeu à prova de 

falsificação que contenhacontendo os dados relativos à segurança social do titular,portador, do qual 

constariam todos os dados necessários para a verificação da situação laboral deste último,do portador, 

nomeadamente informações sobre a suarespetiva situação em termos de segurança social e horário de 

trabalho, no rigoroso respeito das normas em matéria de proteção dosde dados, em particular, no que toca ao 

processamento de dados pessoais sensíveis em termos de confidencialidade. Este cartão constituiria um 

instrumento de informação para o trabalhador, mas, sobretudo, uma ferramenta para as inspeções do 

trabalho, pois permitiria detetar situações ilegais de forma mais eficaz e garantir a aplicação da 

legislação social e laboral da UE. A Comissão deverá manter o Parlamento Europeu informado sobre o 

desenvolvimento deste projeto-piloto.privacidade. 

JUSTIFICAÇÃO: 

A continuação do projeto-piloto e a execução das ações que estão ainda por concretizar exigem um reforço 

do orçamento. 

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

Projeto de alteração 1125 
=== S&D//7025 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 17 — Projeto-piloto — Cartão de segurança social 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A continuação do projeto-piloto e a execução das ações que estão ainda por concretizar exigem um reforço 

do orçamento. 

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

Projeto de alteração 804 
=== VERT/7733 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Número 04 03 77 20 — Projeto-piloto — Consequências da redução das prestações sociais 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tal como solicitado pelo PE em 2014, este projeto-piloto deve ser efetivamente executado pela Comissão e 

mantido na sua rubrica orçamental específica. 

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

Projeto de alteração 549 
=== EMPL/6216 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — A EXPERIÊNCIA DÁ AS MÃOS AO FUTURO - em prol da colaboração 

intergeracional sobre o emprego na Europa 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

- Campanhas de informação/sensibilização; 

- Seminários nas zonas/regiões mais afetadas destinados a promover competências empresariais; 

- Ações de formação/intercâmbio de práticas com empresários locais bem sucedidos; 

- Elaborar um método para validar eventuais medidas públicas ou privadas de apoio a formas de 

colaboração intergeracional em prol da inovação e do crescimento, especialmente nos domínios da 

educação, da formação e do acompanhamento (coaching); 

- Aumentar o conhecimento sobre o impacto da legislação europeia e nacional em vigor sobre 

colaboração intergeracional na educação e na formação, incluindo a formação informal, e sobre a 

realização profissional, e fornecer as provas necessárias para eventuais adaptações; 

- Contribuir para o estabelecimento de indicadores sobre o impacto socioeconómico da colaboração 

intergeracional no domínio da educação e da formação, nomeadamente a formação informal, e sobre a 

realização profissional; 

- Desenvolver mecanismos para avaliar, do ponto de vista da eficácia da utilização dos recursos públicos e 

privados, o valor socioeconómico, a nível micro e macroeconómico, da colaboração intergeracional nas 

empresas e a realização profissional, em especial na educação e através da formação mútua, da mentoria 
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e do acompanhamento; 

- Avaliar a utilidade de um eventual futuro programa ou política europeia de apoio à formação, à 

mentoria, ao acompanhamento intergeracionais e a outras formas de cooperação intergeracional em prol 

do crescimento. 

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 desemprego de longa duração coloca os membros da população economicamente ativa numa situação 

particularmente vulnerável e a idade é a variável mais comum no desemprego de longa duração. Os 

desempregados mais idosos não têm o mesmo acesso a empréstimos e possibilidades de financiamento que 

os jovens desempregados.  

Este projeto-piloto centra-se nas pessoas com grande experiência de trabalho, mas que se debatem com o 

desemprego de longa duração.  

Com este projeto-piloto, as pessoas em causa tomariam conhecimento das várias formas possíveis de 

adquirir competências empresariais para projetos específicos visando o autoemprego. 

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

Projeto de alteração 550 
=== EMPL/6217 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 24 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 24       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 — A participação ativa dos jovens e dos idosos na codeterminação e na codecisão das 

políticas na Europa 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Realização de investigação fundamental a nível da UE sobre a situação nos Estados-Membros para 

identificar os domínios de ação e, mesmo, tirar as consequências políticas. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 (JO L 
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298 de 26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Esta ação preparatória visa implementar o Livro Branco e o Livro Verde sobre pensões adequadas, seguras e 

sustentáveis, que destacam a enorme importância da política europeia para com as gerações.  

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

Projeto de alteração 551 
=== EMPL/6222 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 29 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserva           

Total       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Um novo começo - melhorar o bem-estar das crianças deficientes e/ou com necessidades 

especiais que vivem em instituições para crianças privadas de cuidados parentais (orfanatos) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

- Melhorar a situação das crianças deficientes e/ou com necessidades especiais 

que vivem em instituições para crianças privadas de cuidados parentais (orfanatos); 

- Melhorar as qualificações do pessoal que trabalha em instituições para crianças privadas de cuidados 

parentais (orfanatos) através de programas e ações de formação especiais centrados nas necessidades 

específicas das crianças deficientes e/ou com necessidades especiais. 

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 objetivo deste projeto é melhorar a situação das crianças deficientes e/ou com necessidades especiais que 

vivem em instituições para crianças privadas de cuidados parentais (orfanatos). 

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

Projeto de alteração 575 
=== EMPL/6289 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 35 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 
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Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 35       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

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

Designação: 

Projeto-piloto — Licenciados sensibilizados para as questões ecológicas em prol de um futuro sustentável 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto destina-se a combater o desemprego e o subemprego dos jovens explorando o potencial da 

economia verde e proporcionando às PME oportunidades de inovação, criação e crescimento.  

Um programa de estágios remunerados para licenciados no domínio da sustentabilidade, centrado 

unicamente na criação de emprego, permitirá aos participantes adquirir conhecimentos sobre 

sustentabilidade no contexto do «mundo real» e, simultaneamente, aplicar e utilizar os conhecimentos e 

competências adquiridos no seu percurso universitário. Estes estágios fornecerão oportunidades de 

trabalho a participantes com diferentes formações e competências que, motivados pela sustentabilidade, 

desejem dar aos conhecimentos e competências adquiridos nos seus estudos universitários uma aplicação 

positiva e concreta.  

O desenvolvimento dos conhecimentos e competências profissionais exigidos para o acesso ao emprego no 

mercado de trabalho no domínio ambiental será um trunfo considerável para futuras carreiras numa 

economia sustentável e hipocarbónica. Os empregadores exigem cada vez mais aos novos trabalhadores 

que demonstrem uma capacidade de compreensão dos aspetos sociais, económicos e ambientais do seu 

trabalho, de molde a contribuir para a melhoria do desempenho ambiental, da eficiência, da inovação e 

das oportunidades comerciais.  

Graças a estes estágios coordenados, é oferecida aos licenciados a oportunidade de testar as suas 

capacidades, utilizar os seus conhecimentos avançados e fornecer aos empregadores uma nova visão e 

compreensão da sustentabilidade e das alterações climáticas.  

Beneficiar dos modelos bem-sucedidos 

Este programa constitui uma excelente oportunidade para testar, ajustar e reproduzir modelos bem-

sucedidos de desenvolvimento coordenado em matéria de estágios, recrutamento, integração, formação, 

apoio e emprego para licenciados. Os modelos de validade comprovada já em funcionamento em alguns 

Estados-Membros fornecem às organizações, essencialmente PME, o apoio, as capacidades e os recursos 

necessários para terem acesso à reserva de licenciados, em particular em termos de recrutamento, seleção 

e formação contínua dos licenciados. Trata-se de uma modalidade de baixo risco para explorar o 

potencial do mercado de trabalho de licenciados e criar novos empregos.  

Modelos análogos, tais como «Change Agents UK», no Reino Unido, e «Zukunftspiloten Programme», na 

Alemanha, traduziram-se numa elevada taxa de empregabilidade após o projeto, tendo muitos estágios 

proporcionado oportunidades de emprego, tanto no Reino Unido como em toda a Europa.  

Para além de apoiarem a criação de emprego, os programas bem-sucedidos fomentam igualmente a 

mobilidade dos jovens nos Estados-Membros e entre eles. 

O programa «Change Agents UK» trabalha com organizações para criar estágios «verdes» para recém-

licenciados e coloca mais de 200 licenciados por ano em estágios remunerados ou financiados no Reino 

Unido. O êxito deste programa levou a National Agency (Ecorys) a utilizá-lo como caso de estudo 

emblemático em termos de boas práticas para projetos de mobilidade 

(www.uk.ecorys.com/news/november-2013/14nov13.html).  

Ligações com prioridades e iniciativas políticas ou legislativas a nível da UE 

Comunicação COM(2007)0498 intitulada «Promover a plena participação dos jovens na educação, no 
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emprego e na sociedade», tendo em vista «propor uma iniciativa para uma Carta Europeia da Qualidade 

dos Estágios» 

Recomendação do Conselho, de 10 de março de 2014, relativa a um quadro de qualidade para os estágios 

Fundo Social Europeu 

Comunicação da Comissão intitulada «Iniciativa Emprego Verde: Explorar o potencial de criação de 

emprego da economia verde» (COM(2014)0446)  

Estratégia Europa 2020, objetivos gerais em matéria de emprego, clima e energia 

Relatório do Parlamento Europeu sobre o desenvolvimento do potencial de emprego de uma nova 

economia sustentável (2010/2010(INI)), que exorta a Comissão a incentivar parcerias entre as 

universidades e o sector empresarial, com vista a promover a passagem dos jovens para o mercado de 

trabalho, contribuindo simultaneamente para a criação de uma sociedade baseada no conhecimento, o 

desenvolvimento da investigação aplicada e a criação de melhores perspetivas de emprego para os 

diplomados 

Resolução do PE, de 6 de julho de 2010, sobre a promoção do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e 

o reforço do estatuto de formando, estagiário e aprendiz  

Resolução do PE sobre o combate ao desemprego juvenil: soluções possíveis (2013/2045(INI) 

«Explorar o potencial de criação de emprego da economia verde» (COM(2014)0446) 

Ações/medidas a financiar 

Estudo documental para encontrar modelos semelhantes ao programa de estágios para licenciados 

«Change Agents UK» e ao programa alemão «Zukunftspiloten» em toda a UE 

Colaboração com parceiros adequados em seis Estados-Membros da UE para desenvolver um programa 

de recrutamento, seleção, formação e apoio orientado para o empregador, destinado a criar estágios para 

licenciados na economia verde 

Intercâmbio de boas práticas entre Estados-Membros e exploração da possibilidade de alargamento a 

outros Estados-Membros 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto não carece de justificação.  

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

Projeto de alteração 576 
=== EMPL/6291 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 37 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Ação preparatória — Redes europeias para o fornecimento de estruturas para a integração profissional 

dos nacionais de países terceiros e suas famílias 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Até à data, as ações destinadas a promover a integração profissional dos migrantes têm-se limitado aos 

trabalhadores em mobilidade na UE e ao destacamento de trabalhadores no interior da UE. Os nacionais 

de países terceiros representam mais de 60 % da população migrante ativa, percentagem que deverá 

aumentar nos próximos anos. É oportuno financiar estratégias europeias coordenadas para a integração 

dos nacionais de países terceiros que visem o acesso à informação, a regularização da estadia e do 

emprego destes migrantes, o apoio à sua mobilidade no interior da UE e à portabilidade das qualificações 

adquiridas no mercado de trabalho do país de acolhimento.  

Esta ação preparatória destina-se a completar os benefícios de uma cooperação transfronteiras reforçada 

através de redes de pontos de contacto para trabalhadores migrantes criados pelos parceiros sociais, que 

fornecem estruturas de informação, assistência e integração para os nacionais de países terceiros e suas 

famílias estabelecidos no território de um Estado-Membro. A ação preparatória deverá visar o seguinte: 

- A criação de centros de excelência para a correta aplicação do acervo da União em matéria de migração 

e mobilidade profissional dos nacionais de países terceiros; 

- A criação de uma plataforma que reúna os pontos de contacto para a prestação de apoio à mobilidade 

dos nacionais de países terceiros no interior da UE;  

- A criação de uma plataforma que assegure a portabilidade das qualificações dos nacionais de países 

terceiros adquiridas nos mercados de trabalho locais;  

- A prestação de informação aos nacionais de países terceiros antes da partida; 

- O intercâmbio regular e a multiplicação de boas práticas para a integração profissional dos nacionais 

de países terceiros; 

A fim de garantir um impacto profundo e duradouro junto dos nacionais de países terceiros, deve ser 

facilitado o acesso à ação preparatória das redes criadas pelos sindicatos e/ou associações patronais com 

as seguintes características:  

- redes que prestem assistência à integração de nacionais de países terceiros em, pelo menos, 10 Estados-

Membros; 

- redes compostas por organizações bem implantadas no território de, pelo menos, 10 Estados-Membros; 

- as organizações pertencentes à rede devem ser: 

o associações de nacionais de países terceiros, 

o organizações que se baseiem num regime de adesão voluntária aberto a nacionais de países terceiros,  

o organizações que tenham por missão a prestação de serviços para a integração dos migrantes. 

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 
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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: 

Nova ação preparatória. 

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

Projeto de alteração 578 
=== EMPL/6294 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 36 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 36       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 — Locais de trabalho sem amianto na União Europeia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O amianto é um dos carcinogéneos mais frequentes relacionados com as atividades profissionais, sendo 

responsável por cerca de metade das mortes causadas pelas neoplasias profissionais.  

Cerca de 125 milhões de pessoas em todo o mundo estão expostas ao amianto no local de trabalho. 

Segundo estimativas da OMS, mais de 107 000 mortes por ano são imputáveis à exposição ao amianto por 

razões profissionais.  

Existem cerca de 3000 registos de utilização de amianto, nomeadamente, ignifugação de têxteis, papel e 

outros materiais, guarnições de embraiagens e travões, chapas e canalizações em fibrocimento, 

revestimentos para pavimentos e telhados, materiais de isolamento elétrico e térmico, revestimentos e 

ecrãs térmicos. As fibras de amianto podem ser transformadas em fios e em têxteis. 

O amianto foi frequentemente utilizado no fabrico de telhas e na guarnição de travões ou como material 

de isolamento. O amianto era habitualmente utilizado como material de filtragem para todo o tipo de 

líquidos, desde a cerveja a produtos químicos. Foi igualmente utilizado em equipamento de proteção. O 

material de proteção contra incêndios era geralmente fabricado com amianto. 

Na Europa, a utilização de amianto é proibida; no entanto, os trabalhadores podem estar expostos ao 

amianto durante obras de eliminação deste material, ou, acidentalmente, por ocasião de atividades de 

manutenção ou demolição. Há regulamentação rigorosa sobre as medidas de prevenção a tomar durante 

a eliminação do amianto, o que faz com que a exposição acidental seja muito mais perigosa pelo facto de 

o perigo não ser consciente. 

Ainda é possível encontrar amianto nos seguintes locais: 

 Edifícios industriais 

 Habitações 

 Navios 

 Sistemas de aquecimento ou arrefecimento 
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 Equipamento e instalações de trabalho  

Esta ação preparatória destina-se a fomentar a aplicação da Diretiva 2009/148/CE relativa à proteção dos 

trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho, bem como a dar seguimento à 

resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2013, sobre os riscos para a saúde no local de 

trabalho associados à exposição ao amianto e as perspetivas de eliminação de todo o amianto existente 

(2012/2065(INI)).  

Ligações com prioridades e iniciativas políticas ou legislativas a nível da UE 

Saúde e segurança no trabalho 

Esta ação preparatória permitiria uma rápida aplicação das recomendações do relatório da Comissão 

EMPL sobre os riscos para a saúde no local de trabalho associados à exposição ao amianto e as 

perspetivas de eliminação de todo o amianto existente (2012/2065(INI)), aprovado em 14 de março de 

2013.  

Contribuiria, além disso, para a correta aplicação da Diretiva 2009/148/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição 

ao amianto durante o trabalho.  

Esta ação preparatória seria também um contributo para a estratégia da UE para a saúde e a segurança 

no trabalho (2014-2020), que confirma que as doenças causadas pela exposição ao amianto continuam a 

requerer uma atenção específica.  

Ações/medidas a financiar 

As medidas devem incluir:  

 Um relatório sobre a aplicação da Diretiva 2009/148/CE nos Estados-Membros, que saliente as práticas 

de excelência nos Estados-Membros que já aplicaram sistemas obrigatórios de deteção com 

recomendações específicas para aumentar a eficácia dos referidos sistemas;  

 Com base neste relatório, a conceção de um método de deteção e registo do amianto nos locais de 

trabalho, tendo em vista ulteriores ações de deteção nos edifícios em causa;  

 Uma avaliação de impacto e uma análise custos/benefícios da possibilidade de elaborar planos de ação 

para a eliminação segura do amianto dos locais de trabalho, tendo particularmente em conta os edifícios 

onde se prestem serviços que exijam um acesso público regular; 

Esta ação preparatória pode também abranger:  

 A conceção de modelos da UE para registos públicos sobre o amianto, que teriam por função prestar aos 

trabalhadores e empregadores informações pertinentes sobre os riscos do amianto antes da realização de 

obras de renovação;  

 Uma campanha de sensibilização para incentivar os empregadores a realizarem vistorias e avaliações de 

risco eficazes nos seus edifícios no intuito de detetar a presença de materiais que contenham amianto;  

 Uma campanha de sensibilização sobre os riscos decorrentes do amianto e a ocorrência circunstanciada 

deste material;  

 O desenvolvimento de formação adequada e procedimentos de trabalho seguros para os trabalhadores 

suscetíveis de estarem expostos a materiais que contenham amianto (operários da construção; mineiros; 

mecânicos de automóveis; trabalhadores dos transportes marítimos, etc.); 

 A criação de uma rede de vítimas de amianto no contexto profissional a nível da UE para o fornecimento 

de informação atualizada sobre os tratamentos médicos disponíveis e a prestação de apoio jurídico em 

caso de litígio. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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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: 

Este projeto-piloto não carece de justificação.  

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

Projeto de alteração 579 
=== EMPL/6295 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 30 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Reserva           

Total       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Redução do desemprego dos jovens e criação de cooperativas como medida para 

melhorar as oportunidades de trabalho na UE 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Na UE, os dois grupos atualmente mais afetados pelo desemprego têm um enorme potencial: os jovens e 

as pessoas com formação do ensino superior. Estes grupos poderiam criar empregos na UE trabalhando 

nas suas próprias cooperativas, mas, para tal, necessitam de orientação e apoio sob a forma de formação 

no domínio do mercado de trabalho.  

As cooperativas de trabalhadores constituem formas economicamente viáveis de empreendedorismo e, 

pelo facto de se basearem numa comunidade e de partilharem oportunidades e obrigações, possibilitam 

aos participantes trabalharem e serem simultaneamente proprietários de uma empresa com um risco 

reduzido. Os participantes irão criar novas cooperativas de trabalhadores, associando as competências e 

conhecimentos individuais de cada um para o benefício comum. Estas cooperativas podem proporcionar 

empregos sustentáveis aos seus donos/empregados, na medida em que, devido aos seus baixos custos, têm 

vantagens concorrenciais em relação à maior parte das outras empresas. Este projeto-piloto deverá ser 

lançado nos três países da UE que mais experiência tenham neste domínio. 

O seu principal objetivo é contribuir para a redução do desemprego dos jovens mediante a criação de boas 

práticas neste setor aplicáveis a toda a Europa. O projeto-piloto será articulado do seguinte modo:  

 1. Ações preliminares e criação do programa em três países diferentes (1.º ano); 

 2. Desenvolvimento e realização dos cursos de formação (1.º e 2.º anos); 

 3. Acompanhamento e criação de cooperativas com grupos-alvo (2.º ano); 

 4. Avaliação das barreiras comerciais e jurídicas por peritos (3.º ano, em caso de prolongamento do 

projeto-piloto como ação preparatória); 

 5. Avaliação dos resultados (3.º ano, em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação 

preparatória); e 
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 6. Relatório sobre os resultados, incluindo uma proposta de possíveis futuras atividades operacionais (3.º 

ano, em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação preparatória); 

O financiamento global do projeto-piloto poderá ser escalonado do seguinte modo: 

- 600 000 euros para 2016 

- 800 000 euros para 2017 

- 500 000 euros para 2018 (em caso de prolongamento do projeto-piloto como ação preparatória) 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto apoia energicamente uma das prioridades essenciais da UE, o reforço do emprego dos 

jovens. 

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

Projeto de alteração 1009 
=== EPP//7600 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Designação: 

Ação preparatória — Reativar – programa de mobilidade no interior da UE para os desempregados com 

mais de 35 anos de idade 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Apesar da perceção da opinião pública, a mobilidade do trabalho na União Europeia é reduzida. Em 

alguns países e regiões, o elevado desemprego e a reduzida mobilidade interna do trabalho, quer interna 

quer entre países, coexistem com a falta de competências e de trabalhadores. O bom desempenho dos 

mercados de trabalho é importante para agilizar o ajustamento aos choques, afetar os recursos às 

utilizações ótimas e corrigir a eventual falta de oferta nos mercados de trabalho decorrente do 

envelhecimento da população. Em princípio, a mobilidade no interior da UE pode contribuir para 

colmatar lacunas e desequilíbrios no mercado de trabalho. Acima dos 35 anos de idade, são também 

maiores os obstáculos à mobilidade, pelo que é importante testar o desenvolvimento de um apoio 

financeiro e/ou de outro apoio destinados, especificamente, a esse grupo de pessoas.  

«Reativar» é um programa de mobilidade que proporciona estágios de adultos e vivência de trabalho 

noutro Estado-Membro, com a duração de 6 a 12 meses. Destina-se aos cidadãos desempregados de idade 

superior a 35 anos, nomeadamente desempregados de longa duração. Este grupo etário representa, em 
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geral, um segmento da população com competências consolidadas assentes na experiência de trabalho, 

favorecendo a existência deste programa. 

Tendo em conta a percentagem dos desempregos de longa duração entre os desempregados, «Reativar» 

deve testar modalidades de apoio concebidas, especificamente, para os primeiros. Além disso, a fim de 

incentivar os empregadores a disponibilizar as ofertas aos desempregados de outros países da UE, 

«Reativar» deve testar medidas destinadas a dialogar com os empregadores e modalidades de apoio 

financeiro e/ou de outros apoios aos empregadores.  

«Reativar» pretende ser uma extensão do programa bem-sucedido Primeiro Emprego EURES, 

propiciando vantagens semelhantes aos desempregados, nomeadamente os de longa duração, com mais 

de 35 anos de idade. Este projeto pode utilizar o programa Primeiro Emprego EURES como plataforma 

para organizar a mobilidade, garantindo o seu bom funcionamento. 

«Reativar» dará aos cidadãos desempregados, nomeadamente os desempregados de longa duração, deste 

grupo etário a ocasião única de adquirir conhecimentos e competências diversificados, de aprender novas 

línguas e de compreender melhor o mercado interno europeu. Todas estas vantagens concorrem em 

grande medida para uma identidade e uma diversidade europeias mais fortes, ao passo que aumentam a 

mobilidade do trabalho, bem como a taxa de emprego. 

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: 

Apesar da perceção da opinião pública, a mobilidade do trabalho na União Europeia é reduzida. Em alguns 

países e regiões, o elevado desemprego e a reduzida mobilidade interna do trabalho, quer interna quer entre 

países, coexistem com a falta de competências e de trabalhadores. Em princípio, a mobilidade no interior da 

UE pode contribuir para colmatar lacunas e desequilíbrios no mercado de trabalho. Acima dos 35 anos de 

idade, são maiores os obstáculos à mobilidade, pelo que é importante testar o desenvolvimento de um apoio 

financeiro e/ou de outro apoio destinados, especificamente, a esse grupo de pessoas. 

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

Projeto de alteração 118 
=== FEMM/6029 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Reserva           

Total       700 000 700 000 700 000 700 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Educação para o empreendedorismo feminino 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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O presente projeto-piloto visa a organização de campanhas de sensibilização e a criação de balcões de 

informação temporários (abertos no período em que os estudantes devem escolher as universidades) 

destinados às jovens prestes a ingressar no ensino superior. Concretamente, a campanha deve centrar-se 

nas oportunidades e nos programas universitários disponíveis nos setores das empresas, da inovação e da 

investigação, nos quais a presença masculina predomina. É também objetivo geral do programa capacitar 

a nova geração de mulheres e reforçar a sua autoestima. 

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: 

Deveriam ser disponibilizados às alunas das escolas outros programas educativos centrados no 

empreendedorismo. Deveria ser proposta às alunas das escolas uma educação para o empreendedorismo 

numa fase inicial do percurso escolar para lhes permitir descobrir opções de carreira que são habitualmente 

dominadas pelos homens. 

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

Projeto de alteração 120 
=== FEMM/6031 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 24 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Assegurar prestações sociais mínimas a trabalhadoras em condições de trabalho 

precárias e desfavorecidas em toda a UE (boas práticas, instrumentos e políticas existentes) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a financiar a organização de grupos de trabalho a nível europeu com todas as 

partes interessadas tendo em vista o intercâmbio de experiências e boas práticas no combate à 

precariedade das condições de vida e de trabalho das trabalhadoras. Estes grupos de trabalho deverão 

basear-se num estudo sociológico sobre o trabalho não declarado das mulheres. Será realizado um estudo 

inicial em seis Estados-Membros (por exemplo, França, Grécia, Alemanha, Bélgica, Espanha e Polónia). 

À medida que o projeto evolui, o estudo deverá cobrir progressivamente os 28 Estados-Membros. 

Os grupos de trabalho deverão desenvolver duas linhas de ação principais: por um lado, salientar e 

compreender as ferramentas, os instrumentos, os conhecimentos e as políticas específicas existentes em 

matéria de proteção das trabalhadoras no setor informal. Por outro, incentivar e facilitar a transição do 

emprego informal para o formal. 

O projeto visa as seguintes atividades:  
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Fase 1: levantamento de dados quantitativos repartidos por género relativos ao trabalho não declarado 

(trabalhadores domésticos, sazonais ou subcontratados);  

Fase 2: identificação das partes interessadas relevantes para o lançamento do diálogo; 

Fase 3: criação de grupos de trabalho para a apresentação do resultado do estudo, desenvolvimento de 

mecanismos para uma transição eficaz da economia informal para a formal e determinação dos 

organismos estatais e agentes sociais aptos a prestar assistência a trabalhadoras vítimas de abusos em 

condições de trabalho não declarado;  

Fase 4: com base no projeto-piloto, realização de uma análise aprofundada nos 28 Estados-Membros, 

recolha da informação proveniente dos vários grupos de trabalho e redação de uma brochura para 

difusão às partes interessadas da informação sobre as boas práticas e os princípios comuns, bem como 

sobre os instrumentos e mecanismos utilizados à escala nacional e europeia que coloquem a tónica na 

proteção das trabalhadoras em situação laboral desfavorecida. 

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 trabalho não declarado é um fenómeno generalizado nos Estados-Membros que afeta uma grande 

percentagem de mulheres e tem graves efeitos negativos nas mulheres em termos de rendimentos, segurança 

social, direitos no local de trabalho, acesso a cuidados de saúde, oportunidades de desenvolvimento de 

competências e de aprendizagem ao longo da vida. A transição do trabalho informal ou não declarado para o 

emprego regular pode contribuir significativamente para a realização de dois dos principais objetivos da 

estratégia Europa 2020: redução do desemprego e do risco de pobreza e exclusão social na UE. 

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

Projeto de alteração 121 
=== FEMM/6032 === 

apresentada por Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 25 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Reserva           

Total       300 000 300 000 300 000 300 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Resolver a escassez de mão de obra qualificada nos domínios da ciência, da tecnologia, 

da engenharia e da matemática incentivando as jovens a estudar engenharia 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este projeto em matéria de educação e de constituição de rede destina-se a incentivar as jovens a estudar 

engenharia. Para o efeito, serão estabelecidos contactos duradouros com profissionais do sexo feminino 

neste setor para fins de mentoria.  
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O projeto facilitará a conexão entre escolas e engenheiras em toda a UE e organizará seminários e 

grupos de trabalho sobre engenharia destinados às alunas do ensino secundário. Estas formações 

durarão entre 18 e 24 meses e serão prestadas em escolas, devendo parceiros externos garantir o acesso 

aos recursos, fornecer competências práticas e explorar o pensamento criativo. O projeto abrangerá cinco 

Estados-Membros com o objetivo de criar uma rede de profissionais e permitir um intercambio de 

conhecimentos, recursos e boas práticas.  

Serão organizadas conferências em diversas etapas do projeto para alargar e promover a rede. Baseando-

se no modelo da iniciativa europeia de codificação, esta rede de escolas será administrada pela rede das 

Escolas Europeias.  

Em primeiro lugar, este projeto-piloto oferece a possibilidade de se criar uma reserva de competências no 

setor da engenharia que seja adaptada à procura de mão de obra. O projeto reforçará, assim, a 

competitividade dos mercados de trabalho europeus e contribuirá para a saída da crise. 

Em segundo lugar, a oferta de competências nos domínios da ciência, da tecnologia, da engenharia e da 

matemática é explicitamente imputada à sub-representação das mulheres. O projeto-piloto visa incentivar 

as mulheres a estudarem engenharia, a fim de colmatar esta lacuna e fomentar a igualdade de género no 

local de trabalho, o que, simultaneamente, permitirá reduzir as disparidades salariais, questão que 

constitui uma das principais prioridades da estratégia Europa 2020 da 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: 

Uma mão de obra estável e em crescimento, com qualificações nos domínios da ciência, da tecnologia, da 

engenharia e da matemática, é fundamental para a execução da agenda europeia para o crescimento e o 

emprego. Tanto a indústria como os governos manifestam a sua grande preocupação com o duplo problema 

da escassez de mão de obra e de qualificações nestes domínios. Este problema é agravado com a reduzida 

participação feminina neste setor laboral. Considerando que os trabalhadores dos ramos da ciência, da 

tecnologia, da engenharia e da matemática estão atualmente a aproximar-se da idade da reforma, prevê-se 

que a penúria de mão de obra qualificada atinja os cerca de 7 milhões de empregos em 2025. 

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

Projeto de alteração 798 
=== VERT/7727 === 

apresentada por Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

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

Designação: 

Projeto-piloto — Estágios para licenciados do ramo da ecologia em prol de um futuro sustentável 

Observações: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

Objetivo 

Este projeto destina-se a combater o desemprego e o subemprego dos jovens explorando o potencial da economia verde e proporcionando às PME oportunidades de 

inovação, criação e crescimento.  

Um programa de estágios remunerados para licenciados no domínio da sustentabilidade, centrado unicamente na criação de emprego, permitirá aos participantes adquirir 
conhecimentos sobre sustentabilidade no contexto do «mundo real» e, simultaneamente, aplicar e utilizar os conhecimentos e competências adquiridos no seu percurso 

universitário. Estes estágios fornecerão oportunidades de trabalho a participantes com diferentes formações e competências que, motivados pela sustentabilidade, desejem 

dar aos conhecimentos e competências adquiridos nos seus estudos universitários uma aplicação positiva e concreta.  

O desenvolvimento dos conhecimentos e competências profissionais exigidos para o acesso ao emprego no mercado de trabalho no domínio ambiental será um trunfo 

considerável para futuras carreiras numa economia sustentável e hipocarbónica. Os empregadores exigem cada vez mais aos novos trabalhadores que demonstrem uma 

capacidade de compreensão dos aspetos sociais, económicos e ambientais do seu trabalho, de molde a contribuir para a melhoria do desempenho ambiental, da eficiência, 

da inovação e das oportunidades comerciais.  

Graças a estes estágios coordenados, é oferecida aos licenciados a oportunidade de testar as suas capacidades, utilizar os seus conhecimentos avançados e fornecer aos 

empregadores uma nova visão e compreensão da sustentabilidade e das alterações climáticas.  

Beneficiar dos modelos bem-sucedidos 

Este programa constitui uma excelente oportunidade para testar, ajustar e reproduzir modelos bem-sucedidos de desenvolvimento coordenado em matéria de estágios, 

recrutamento, integração, formação, apoio e emprego para licenciados. Os modelos de validade comprovada já em funcionamento em alguns Estados-Membros fornecem 

às organizações, essencialmente PME, o apoio, as capacidades e os recursos necessários para terem acesso à reserva de licenciados, em particular em termos de 

recrutamento, seleção e formação contínua dos licenciados. Trata-se de uma modalidade de baixo risco para explorar o potencial do mercado de trabalho de licenciados e 

criar novos empregos.  

Modelos análogos, tais como «Zukunftspiloten Programme», na Alemanha, traduziram-se numa elevada taxa de empregabilidade após o projeto, tendo muitos estágios 

proporcionado oportunidades de emprego, tanto no Reino Unido como em toda a Europa.  

Para além de apoiarem a criação de emprego, os programas bem-sucedidos fomentam igualmente a mobilidade dos jovens nos Estados-Membros e entre eles. 

O programa «Change Agents UK» trabalha com organizações para criar estágios «verdes» para recém-licenciados e coloca mais de 200 licenciados por ano em estágios 

remunerados ou financiados no Reino Unido. O êxito deste programa levou a National Agency (Ecorys) a utilizá-lo como caso de estudo emblemático em termos de boas 

práticas para projetos de mobilidade.  

 

Ligações com prioridades EMPL e iniciativas políticas ou legislativas a nível da UE 

Comunicação intitulada «Promover a plena participação dos jovens na educação, no emprego e na sociedade», tendo em vista «propor uma iniciativa para uma Carta 

Europeia da Qualidade dos Estágios» 

Recomendação do Conselho, de 10 de março de 2014, relativa a um quadro de qualidade para os estágios 

Fundo Social Europeu 

Comunicação da Comissão intitulada «Iniciativa Emprego Verde: Explorar o potencial de criação de emprego da economia verde» (COM(2014)0446)  

Estratégia Europa 2020, objetivos gerais em matéria de emprego, clima e energia 

Relatório do Parlamento Europeu sobre o desenvolvimento do potencial de emprego de uma nova economia sustentável (2010/2010(INI)), que exorta a Comissão a 

incentivar parcerias entre as universidades e o sector empresarial, com vista a promover a passagem dos jovens para o mercado de trabalho, contribuindo simultaneamente 

para a criação de uma sociedade baseada no conhecimento, o desenvolvimento da investigação aplicada e a criação de melhores perspetivas de emprego para os diplomados 

Resolução do PE, de 6 de julho de 2010, sobre a promoção do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e o reforço do estatuto de formando, estagiário e aprendiz  

Resolução do PE sobre o combate ao desemprego juvenil: soluções possíveis», 

«Explorar o potencial de criação de emprego da economia verde» (COM(2014)0446) 

 

Ações/medidas a financiar 

Estudo documental para encontrar modelos semelhantes ao programa de estágios para licenciados «Change Agents UK» e ao programa alemão «Zukunftspiloten» em toda 

a UE 

Colaboração com parceiros adequados em seis Estados-Membros da UE para desenvolver um programa de recrutamento, seleção, formação e apoio orientado para o 

empregador, destinado a criar estágios para licenciados na economia verde 

Intercâmbio de boas práticas entre Estados-Membros e exploração da possibilidade de alargamento a outros Estados-Membros 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto não carece de justificação. 

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

Projeto de alteração 4150 
=== BUDG/4150 === 

apresentada por Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 

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

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Reserva           

Total       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Formar capacidades no domínio dos cuidados de base comunitária para promover o 

regresso das crianças às suas famílias ou a famílias de acolhimento e evitar a institucionalização. 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Milhares de crianças em toda a Europa vivem em instituições de alojamento de longa duração que 

obedecem a um modelo que tende a excluí-las da sociedade e promover uma vida de exclusão e 

desigualdades. A fim de garantir que todas as crianças tenham a oportunidade de crescer nas suas 

famílias e participar na vida das suas comunidades, os países têm de passar de um sistema de acolhimento 

em instituições para um sistema de cuidados e apoio baseados na família e na comunidade.  

O modelo de cuidados baseados na família tem por objetivo abordar as situações de risco para as 

crianças, os adolescentes e as suas famílias, concentrando-se na redução do número de crianças e 

adolescentes institucionalizados, bem como da duração da institucionalização, e promovendo o regresso 

às suas famílias.  

Trata-se de um processo que inclui o desenvolvimento de serviços de qualidade na comunidade, a 

alteração do modelo de funcionamento das instituições de alojamento de longa duração e a transferência 

de recursos do regime institucional para os novos serviços, garantindo, assim, a sustentabilidade a longo 

prazo. 

O atual quadro jurídico europeu apoia claramente a transição dos cuidados institucionais para os 

cuidados de base comunitária: A estratégia Europa 2020, através da Plataforma contra a Pobreza, visa 

abordar a pobreza, que é um dos fatores subjacentes à colocação de crianças em instituições, bem como o 

acesso à habitação, igualmente relevante, uma vez que muitas famílias são obrigadas a colocar os seus 

filhos em instituições devido à falta de habitação.  

Os regulamentos do FEDER promovem «investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que 

contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das desigualdades de saúde, a 

promoção da inclusão social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e 

da transição dos serviços institucionais para os serviços de base comunitária»;  

Os regulamentos FSE indicam explicitamente que «o FSE deverá também favorecer a reorientação dos 

cuidados hospitalares para cuidados de proximidade» e que «não deverá apoiar qualquer ação que 

contribua para a segregação ou a exclusão social».  

A mensagem transmitida pelo quadro jurídico é clara: as crianças devem ser colocadas num ambiente 

familiar, de preferência com os pais, mas, se tal não for possível, devem crescer num ambiente familiar 

alternativo. Consequentemente, as instituições de alojamento devem cessar as suas funções enquanto 

alternativas à prestação de cuidados às crianças e ser consideradas apenas uma solução temporária, até 

ser encontrada uma solução permanente num ambiente familiar. As instituições de alojamento deveriam 

ser um recurso para situações temporárias ou mesmo de emergência mas não devem, em caso algum, 

tornar-se lugares onde as crianças cresçam e se desenvolvam durante longos períodos.  

Apesar da existência de um quadro jurídico que apoia atualmente o desenvolvimento de iniciativas de 

prestação de cuidados baseados nas famílias, ainda faltam iniciativas significativas para uma aplicação 

efetiva.  
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Para resolver esta questão, cumpre propor iniciativas inovadoras em matéria de cuidados de base 

comunitária, a fim de demonstrar claramente as respetivas vantagens e eficiência, para que as 

autoridades responsáveis a todos os níveis possam contemplar a sua aplicação mais ampla.  

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 aumentaria a capacidade de prestação de cuidados de base comunitária e reduzir o número de 

crianças institucionalizadas, mediante atividades que promovam a reconversão das instituições de 

alojamento para locais de acolhimento à escala das comunidades, incluindo atividades de reforço de 

capacidades com a participação das famílias biológicas e de acolhimento, bem como a promoção dos 

cuidados prestados pelos parentes e o reforço das capacidades dos profissionais dos cuidados de 

proximidade. 

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

Projeto de alteração 4240 
=== BUDG/4240 === 

apresentada por Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserva           

Total       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Agenda comum da política da União Europeia em matéria de juventude para a Europa 

do Sudeste 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O projeto destina-se a criar um centro para a juventude com vista a encorajar uma agenda comum da 

política da União Europeia em matéria de juventude para a Europa do Sudeste. 

A União Europeia reconheceu o papel único e essencial dos jovens e das políticas, programas e medidas a 

favor da juventude com vista à melhoria do nível de vida dos jovens da União e à realização do seu pleno 

potencial em todas as esferas da coabitação comunitária, da I&D à produção, ao empreendedorismo, à 

cultura e à participação política no âmbito de uma definição mais ampla de cidadania ativa.  

No seguimento das suas próprias decisões, a União Europeia definiu e aplicou importantes mecanismos 

de apoio aos jovens e às suas potencialidades. Incorporou as questões relacionadas com os jovens em 

todas as grandes políticas da União. No entanto, a União não conseguiu cumprir a sua missão principal 

de alcançar a máxima inclusão de todos os seus cidadãos nos processos de participação democrática na 

tomada de decisão. Não conseguiu criar um espaço público europeu uniforme, não desenvolveu a 

capacidade de ultrapassar o défice democrático ou de criar as infraestruturas para uma participação dos 

cidadãos na vida legislativa e, por conseguinte, deixou passar a possibilidade para tirar pleno 



 

 167 

partido do programa Erasmus+, da PAC (programa para a juventude) e de outras medidas como o Pacto 

Europeu para a Juventude. Para a União, os resultados são visíveis no aumento dos extremismos, na 

participação política extremamente reduzida dos jovens e na radicalização dos movimentos juvenis. O 

objetivo principal deste projeto-piloto é influenciar, através do método aberto de coordenação, da 

cooperação regional ou de uma ação levada a cabo por um organismo comum específico, os fundamentos 

reais da aplicação de uma política europeia essencial para o futuro – uma agenda comum da política da 

União Europeia em matéria de juventude para a Europa do Sudeste. 

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Este projeto-piloto é essencial para a capacitação dos jovens da Europa do Sudeste, a fim de colmatar o fosso 

entre os responsáveis políticos e os cidadãos e reduzir o défice democrático. 

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

Projeto de alteração 4354 
=== BUDG/4354 === 

apresentada por José Manuel Fernandes 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserva           

Total       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Designação: 

Ação preparatória — Reativar – programa de mobilidade no interior da UE para os desempregados com 

mais de 35 anos de idade 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Apesar da perceção da opinião pública, a mobilidade do trabalho na União Europeia é reduzida. Em 

alguns países e regiões, o elevado desemprego e a reduzida mobilidade do trabalho, quer interna quer 

entre países, coexistem com a falta de competências e de trabalhadores. O bom desempenho dos mercados 

de trabalho é importante para agilizar o ajustamento aos choques, afetar os recursos às utilizações ótimas 

e corrigir a eventual falta de oferta nos mercados de trabalho decorrente do envelhecimento da 

população. Em princípio, a mobilidade no interior da UE pode contribuir para colmatar lacunas e 

desequilíbrios no mercado de trabalho. Acima dos 35 anos de idade, são também maiores os obstáculos à 

mobilidade, pelo que é importante testar o desenvolvimento de um apoio financeiro e/ou de outro apoio 

destinados, especificamente, a esse grupo de pessoas. 

«Reativar» é um programa de mobilidade que proporciona estágios de adultos e períodos de avaliação de 

trabalho noutro Estado-Membro, com a duração de 6 a 12 meses. Destina-se aos cidadãos desempregados 

de idade superior a 35 anos, nomeadamente desempregados de longa duração. Este grupo etário 

representa, em geral, um segmento da população com competências consolidadas assentes na experiência 
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de trabalho, favorecendo a existência deste programa. 

Tendo em conta a percentagem dos desempregados de longa duração entre os desempregados, «Reativar» 

deve testar modalidades de apoio concebidas, especificamente, para os primeiros. Além disso, a fim de 

incentivar os empregadores a disponibilizar as ofertas aos desempregados de outros países da UE, 

«Reativar» deve testar medidas destinadas a dialogar com os empregadores e modalidades de apoio 

financeiro e/ou de outros apoios aos empregadores.  

«Reativar» pretende ser uma extensão do programa bem-sucedido Primeiro Emprego EURES, 

propiciando vantagens semelhantes aos desempregados, nomeadamente os de longa duração, com mais 

de 35 anos de idade. Este projeto pode utilizar o programa Primeiro Emprego EURES como plataforma 

para organizar a mobilidade, garantindo o seu bom funcionamento. 

«Reativar» dará aos cidadãos desempregados, nomeadamente os desempregados de longa duração, deste 

grupo etário a ocasião única de adquirir conhecimentos e competências diversificados, de aprender novas 

línguas e de compreender melhor o mercado interno europeu. Todas estas vantagens concorrem em 

grande medida para uma identidade e uma diversidade europeias mais fortes, ao passo que aumentam a 

mobilidade do trabalho, bem como a taxa de emprego. 

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: 

Apesar da perceção da opinião pública, a mobilidade do trabalho na União Europeia é reduzida. Em alguns 

países e regiões, o elevado desemprego e a reduzida mobilidade do trabalho, quer interna quer entre países, 

coexistem com a falta de competências e de trabalhadores. Em princípio, a mobilidade no interior da UE 

pode contribuir para colmatar lacunas e desequilíbrios no mercado de trabalho. Acima dos 35 anos de idade, 

são maiores os obstáculos à mobilidade, pelo que é importante testar o desenvolvimento de um apoio 

financeiro e/ou de outro apoio destinados, especificamente, a esse grupo de pessoas. 

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

Projeto de alteração 1120 
=== S&D//7020 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserva           

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

Designação: 

Projeto-piloto — Vias para uma Vida Digna: preparação e formação orientadas e eficazes, destinadas ao 

desenvolvimento profissional e à integração social dos jovens que vivem em instituições para crianças 

privadas de cuidados parentais (orfanatos) 

Observações: 
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Acrescentar o texto seguinte: 

As crianças que cresceram em instituições destinadas a crianças privadas de cuidados parentais 

(orfanatos) enfrentam, com frequência, dificuldades para se integrarem devidamente na sociedade e para 

terem êxito na sua vida profissional. Este grupo social tem, em termos comparativos, menos 

oportunidades na vida e está muito mais exposto ao risco de desemprego e de exclusão social do que os 

outros jovens. Além disso, as hipóteses de sucesso deste grupo de jovens para entrar no mercado de 

trabalho são muito menores e o desenvolvimento profissional nos primeiros anos subsequentes ao 

abndono das instituições é muito mais lento do que para os jovens que foram criados num ambiente 

familiar. 

Face ao que precede, este projeto visa: 

apoiar os jovens que vivam em instituições de acolhimento para as crianças privadas de cuidados 

parentais (orfanatos) na sua preparação para uma vida independente, quer do ponto de vista social, quer 

profissional (faixa etária dos 15 aos 18 anos) antes de abandonarem as instituições;  

realizar um trabalho de acompanhamento destinado àqueles que, após os 18 anos (na maior parte dos 

casos), tenham de deixar as instituições para as crianças privadas de cuidados parentais (orfanatos), 

através da concessão de apoio a aspetos da vida social e profissional.  

Este projeto contribuirá para reduzir o número de pessoas que vivem em situação de pobreza e de 

exclusão social e para incrementar o acesso e a participação dos jovens no mercado de trabalho. 

O projeto deverá ser executado em duas fases: 

Fase 1: dos 15 aos 18 anos: preparar os adolescentes que vivem em instituições para crianças privadas de 

cuidados parentais (orfanatos) para a obtenção de uma formação académica e profissional antes de 

deixarem as instituições (orfanatos). 

Fase 2: a partir dos 18 anos: ajudar os jovens que deixaram instituições para crianças privadas de 

cuidados parentais (orfanatos) a integrarem-se devidamente na sociedade e a entrarem na vida ativa com 

êxito. Por exemplo: 

— identificar as várias medidas (apoio social, nomeadamente habitação social; incentivos à formação e 

ao emprego; acesso ao ensino superior) necessárias para que o grupo-alvo consiga integrar-se com 

sucesso na sociedade; 

— desenvolver «kits» de ferramentas individuais - vias para uma integração bem-sucedida, etc. 

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: 

Tata-se de um novo projeto-piloto. 

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

Projeto de alteração 1254 
=== S&D//7162 === 

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

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

Acrescentar: 04 03 77 23 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 23       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 — Redes europeias para a disponibilização de estruturas de integração profissional 

dos nacionais de países terceiros e das suas famílias 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Até à data, as ações destinadas a promover a integração profissional dos migrantes têm-se limitado aos 

trabalhadores em mobilidade na UE 

e ao destacamento de trabalhadores no interior da UE. Os nacionais de países terceiros representam mais 

de 60 % da população migrante 

ativa, percentagem que deverá aumentar nos próximos anos. É oportuno financiar 

estratégias europeias coordenadas para a integração dos nacionais de países terceiros que visem o acesso 

à informação, 

a regularização da estadia e do emprego destes migrantes, o apoio à sua mobilidade no interior da UE  

e à portabilidade das qualificações adquiridas no mercado de trabalho do país de acolhimento. 

Esta ação preparatória destina-se a completar os benefícios de uma cooperação transfronteiras reforçada 

através de redes de pontos de contacto para trabalhadores migrantes criados pelos parceiros sociais, que 

fornecem 

estruturas de informação, assistência e integração para os nacionais de países terceiros e suas famílias 

estabelecidos 

no território de um Estado-Membro. A ação preparatória deverá visar o seguinte: 

nacionais de países terceiros. 

- a criação de uma plataforma que reúna os pontos de contacto para a prestação de apoio à mobilidade, 

no interior da UE, dos trabalhadores migrantes de países terceiros; 

- a criação de uma plataforma que assegure a portabilidade das qualificações dos nacionais de países 

terceiros adquiridas nos 

mercados de trabalho locais; 

- a prestação de informação aos nacionais de países terceiros antes da partida; 

- o intercâmbio regular e a multiplicação de boas práticas para a integração profissional dos nacionais de 

países terceiros; 

A fim de garantir um impacto profundo e duradouro junto dos nacionais de países terceiros, 

deve ser facilitado o acesso à ação preparatória por parte das redes criadas por sindicatos e/ou  

associações patronais com as seguintes características: 

- redes que prestem assistência à integração de nacionais de países terceiros em, pelo menos, 10 Estados-

Membros; 
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- redes compostas por organizações bem implantadas no território de, pelo menos, 10 

Estados-Membros; 

As organizações pertencentes à rede devem ser: 

- associações de nacionais de países terceiros, 

- organizações que se baseiem num regime de adesão voluntária aberto a nacionais de países terceiros, 

- organizações que tenham por missão a prestação de serviços para a integração dos migrantes. 

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: 

Nova ação preparatória. 

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

Projeto de alteração 4302 
=== BUDG/4302 === 

apresentada por Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 24 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Reserva           

Total       900 000 600 000 900 000 600 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Introdução do conceito Erasmus no mercado de trabalho do setor do turismo através da 

coordenação e da assistência para o intercâmbio de trabalhadores no setor do turismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Em colaboração com os serviços nacionais EURES, bem como com os intervenientes relevantes no setor 

do turismo, este projeto-piloto teria por objetivo coordenar o intercâmbio de trabalhadores do setor do 

turismo entre os diferentes países da UE, durante um período preestabelecido, não superior a seis meses. 

O fundo financiaria também as despesas de viagem dos trabalhadores selecionados para participar no 

evento. Os empresários turísticos celebrarão um contrato que lhes permite libertar alguns dos seus 

trabalhadores, que se deslocam para outro país da UE, enquanto empregam o mesmo número de 

trabalhadores de outro país da UE, durante a respetiva época alta.  

Este intercâmbio tem um duplo objetivo: Em primeiro lugar, visa o intercâmbio de boas práticas e de 

ideias inovadoras no setor turístico. O saber proveniente de diferentes escolas e métodos de trabalho seria 

combinado, de uma forma muito interessante, graças a este intercâmbio. Em segundo lugar, deve ser 

estruturado de modo a que os trabalhadores empregados na entidade de origem sejam enviados durante 

os meses da respetiva época média, ao passo que a entidade de destino está na sua época alta. Para 

exemplificar um intercâmbio deste tipo, um trabalhador de uma estância de esqui na Áustria ou do 
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turismo verde nas Astúrias, em Espanha, teria a possibilidade de fazer uma troca, para trabalhar numa 

estância balnear em Malta ou em Chipre, durante os meses de verão, enquanto um trabalhador de Malta 

ou de Chipre teria a possibilidade de trabalhar numa estância de esqui na Áustria ou no turismo verde 

nas Astúrias, durante os meses de inverno.  

As normas aplicáveis em matéria da segurança social e da tributação dos trabalhadores terão por base as 

normas da UE em matéria de destacamento de trabalhadores. O pagamento do salário do(s) 

trabalhador(s) deve ficar a cargo da entidade de destino, em conformidade com o salário oferecido aos 

seus colegas de trabalho no mesmo estabelecimento. 

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 preenche uma lacuna dos atuais programas de financiamento da livre circulação de 

trabalhadores. Visa manter o emprego a tempo inteiro dos trabalhadores do setor do turismo pelo mesmo 

empregador, criando oportunidades de aprendizagem, graças à organização de intercâmbios, bem como 

reduzir os encargos das empresas durante a época turística média. Os programas atuais similares estão mais 

vocacionados para os estágios, o trabalho temporário ou a procura de trabalho permanente noutro país.  

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

Projeto de alteração 1121 
=== S&D//7021 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 24 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 24       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Empregos de qualidade para as pessoas que iniciam uma atividade profissional através 

das iniciativas de empreendedorismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

O objetivo deste projeto-piloto é analisar a eficácia das iniciativas de empreendedorismo em termos de 

criação de empregos de qualidade e de longa duração, em particular para os jovens. 

Este projeto-piloto está ligado a temas prioritários da EMPL, como o desemprego e o empreendedorismo 

dos jovens, e a iniciativas como a Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens. 

O projeto-piloto visa o financiamento das seguintes ações e medidas: verificar, junto dos empresários 

europeus, qual a influência das políticas em curso na criação de empregos de qualidade para as pessoas 

que iniciam uma atividade profissional.  
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Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 

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

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

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

26.10.2012, p. 1). 

JUSTIFICAÇÃO: 

Tata-se de um novo projeto-piloto. 

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

Projeto de alteração 4303 
=== BUDG/4303 === 

apresentada por Iliana Iotova 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 25 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserva           

Total       500 000 250 000 500 000 250 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Assegurar prestações sociais mínimas a trabalhadoras em condições de trabalho 

precárias e desfavorecidas em toda a UE (boas práticas, instrumentos e políticas existentes) 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Esta dotação destina-se a financiar a organização de grupos de trabalho a nível europeu com todas as 

partes interessadas tendo em vista o intercâmbio de experiências e boas práticas no combate à 

precariedade das condições de vida e de trabalho das trabalhadoras. Estes grupos de trabalho deverão 

basear-se num estudo sociológico sobre o trabalho não declarado das mulheres. Será realizado um estudo 

inicial em seis Estados-Membros (por exemplo, França, Grécia, Alemanha, Bélgica, Espanha e Polónia). 

À medida que o projeto evolui, o estudo deverá cobrir progressivamente os 28 Estados-Membros. 

Os grupos de trabalho deverão desenvolver duas linhas de ação principais: por um lado, salientar e 

compreender as ferramentas, os instrumentos, os conhecimentos e as políticas específicas existentes em 

matéria de proteção das trabalhadoras no setor informal. Por outro, incentivar e facilitar a transição do 

emprego informal para o formal. 

O projeto visa as seguintes atividades:  

Fase 1: levantamento de dados quantitativos repartidos por género relativos ao trabalho não declarado 

(trabalhadores domésticos, sazonais ou subcontratados);  

Fase 2: identificação das partes interessadas relevantes para o lançamento do diálogo; 

Fase 3: criação de grupos de trabalho para a apresentação do resultado do estudo, desenvolvimento de 

mecanismos para uma transição eficaz da economia informal para a formal e determinação dos 

organismos estatais e agentes sociais aptos a prestar assistência a trabalhadoras vítimas de abusos em 

condições de trabalho não declarado;  

Fase 4: com base no projeto-piloto, realização de uma análise aprofundada nos 28 Estados-Membros, 
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recolha da informação proveniente dos vários grupos de trabalho e redação de uma brochura para 

difusão às partes interessadas da informação sobre as boas práticas e os princípios comuns, bem como 

sobre os instrumentos e mecanismos utilizados à escala nacional e europeia que coloquem a tónica na 

proteção das trabalhadoras em situação laboral desfavorecida. 

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 trabalho não declarado é um fenómeno generalizado nos Estados-Membros que afeta uma grande 

percentagem de mulheres e tem graves efeitos negativos nas mulheres em termos de rendimentos, segurança 

social, direitos no local de trabalho, acesso a cuidados de saúde, oportunidades de desenvolvimento de 

competências e de aprendizagem ao longo da vida. A transição do trabalho informal ou não declarado para o 

emprego regular pode contribuir significativamente para a realização de dois dos principais objetivos da 

estratégia Europa 2020: redução do desemprego e do risco de pobreza e exclusão social na UE. 

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

Projeto de alteração 1258 
=== S&D//7166 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 03 77 25 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 03 77 25       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserva           

Total       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Designação: 

Projeto-piloto — Empregos de qualidade para as pessoas que iniciam uma atividade profissional através 

das iniciativas de empreendedorismo 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Aditar o seguinte texto: 

O objetivo deste projeto-piloto é analisar a eficácia das iniciativas de empreendedorismo em termos de 

criação de empregos de qualidade e de longa duração, em particular para os jovens. 

Este projeto-piloto está ligado a temas prioritários da EMPL, como o desemprego e o empreendedorismo 

dos jovens, e a iniciativas como a Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens. 

O projeto-piloto visa o financiamento das seguintes ações e medidas: verificar, junto dos empresários 

europeus, qual a influência das políticas em curso na criação de empregos de qualidade para as pessoas 

que iniciam uma atividade profissional.  

Bases jurídicas: 

Acrescentar o texto seguinte: 
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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: 

Trata-se de um novo projeto-piloto. 

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

Projeto de alteração 552 
=== EMPL/6230 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 04 01 — FEG — Apoiar os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores independentes 

cuja atividade tenha cessado devido à globalização 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Reserva           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Para uma implementação mais rápida dos programas apresentados, é necessário aumentar os pagamentos. 

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

Projeto de alteração 1251 
=== S&D//7159 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 04 01 — FEG — Apoiar os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores independentes 

cuja atividade tenha cessado devido à globalização 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Reserva           

Total p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

A fim de evitar atrasos nos pagamentos, as dotações de pagamento deverão igualar o nível das dotações de 

autorizações da rubrica 40 02 43. As dotações de pagamento desta rubrica têm de ser consideradas em 

acréscimo ao limite máximo anual de pagamentos, conforme a letra e o espírito do Regulamento sobre o 

QFP 2014-2020. 

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

Projeto de alteração 4255 
=== BUDG/4255 === 

apresentada por Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Comissão dos Orçamentos 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Reserva           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As economias de vários países europeus mantêm-se vulneráveis e continuam a remeter um número 

considerável de cidadãos europeus para uma situação de precariedade extrema. Afigura-se coerente 

aumentar em 5% os pagamentos concedidos no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 

Carenciadas e apoiar aqueles que satisfazem as necessidades imediatas das faixas mais vulneráveis da 

sociedade. 

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

Projeto de alteração 4447 
=== BUDG/4447 === 

apresentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le 

Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Modificar os valores e as observações como segue: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Reserva           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

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. O Fundo visa contribuircontribuirá 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. 

Acrescentar o texto seguinte: 
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Os Estados-Membros, com taxas de desemprego superiores a 10% e uma taxa de risco de pobreza e/ou 

exclusão social superior a 20%, terão uma taxa de financiamento do programa operacional de 100% da 

despesa total elegível. 

Após o parágrafo: 

O FEAD deverá complementar, e não substituir ou reduzir, .......... continuam a ser da responsabilidade dos 

Estados-Membros. 

Alterar o texto do seguinte modo: 

Os recursos destinados ao Fundo, disponíveis para autorizações orçamentais no período de 2014-2020, 

devem corresponder 5 000 000 000correspondem a 3 395 684 880 EUR a preços de 2011, devido às 

necessidades expressas pelo crescimento exponencial dos números da pobreza, exclusão social e carência 

alimentar.2011. 

JUSTIFICAÇÃO: 

O número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social têm aumentado incessantemente aos milhões, 

nomeadamente nos países mais afectados pelas medidas de austeridade. Apesar dos objectivos europeus para 

a sua redução tem-se verificado que as medidas adoptadas não só não têm surtido efeito como têm agravado 

a situação. As alterações propostas apontam para um aumento significativo do seu financiamento e uma 

reorientação da forma como é canalizado. 

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

Projeto de alteração 553 
=== EMPL/6231 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Reserva           

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

Dada a elevada taxa de pobreza em alguns Estados-Membros, é necessário proceder ao adiantamento das 

verbas. 

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

Projeto de alteração 969 
=== EPP//7545 === 

apresentada por Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

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

SECTION III — COMMISSION 

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

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Reserva           
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 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

Total 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

As dotações adicionais inscritas no orçamento para 2016 podem contribuir ainda mais para a consecução do 

objetivo do Fundo de minorar as piores formas de pobreza e reduzir o número de pessoas em risco de 

pobreza e exclusão social. Esta alteração propõe um aumento simbólico que utiliza uma parte da margem 

disponível na rubrica 1b. Este aumento marginal não deverá afetar as dotações nacionais no âmbito dos 

fundos estruturais. 

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

Projeto de alteração 4412 
=== BUDG/4412 === 

apresentada por João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 06 02 — Assistência técnica 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Reserva           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social têm aumentado incessantemente aos milhões, 

nomeadamente nos países mais afectados pelas medidas de austeridade. Apesar dos objectivos europeus para 

a sua redução tem-se verificado que as medidas adoptadas não só não têm surtido efeito como têm agravado 

a situação. As alterações propostas apontam para um aumento significativo do seu financiamento igualmente 

na assistência técnica. 

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

Projeto de alteração 577 
=== EMPL/6293 === 

apresentada por Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

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

SECTION III — COMMISSION 

Artigo 04 06 02 — Assistência técnica 

Alterar os montantes do seguinte modo: 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Reserva           

Total 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

JUSTIFICAÇÃO: 

O número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social têm aumentado incessantemente aos milhões, 

nomeadamente nos países mais afectados pelas medidas de austeridade. Apesar dos objectivos europeus para 

a sua redução tem-se verificado que as medidas adoptadas não só não têm surtido efeito como têm agravado 
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a situação. Uma vez que esta rubrica «promoverá a coesão social na União, reforçará a inclusão social e, 

desta forma, contribuirá, em última análise …», as alterações propostas apontam para um aumento 

significativo do seu financiamento igualmente na assistência técnica. 

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

Projeto de alteração 4423 
=== BUDG/4423 === 

apresentada por Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

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

SECTION III — COMMISSION 

Acrescentar: 04 07 

 Orçamento 2015 Projeto de orçamento 2016 Posição do Conselho 2016 Diferença Novo montante 

Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos 

04 07         p.m. p.m. 

Reserva           

Total         p.m. p.m. 

Designação: 

Programa de apoio aos países intervencionados pela troica 

Observações: 

Acrescentar o texto seguinte: 

Este programa irá apoiar especificamente os Estados-Membros intervencionados pela troica, ajudando-os 

a fazer face às consequências dos programas do FMI e da UE (estagnação/recessão económica, 

destruição do emprego e explosão da dívida). Apoiará o relançamento da economia, designadamente, 

através do investimento produtivo e da criação de emprego.  

JUSTIFICAÇÃO: 

Os programas do FMI e da UE tiveram consequências desastrosas e dolorosas, que conduziram a uma 

deterioração significativa da situação económica e social. Os países intervencionados devem ser 

compensados pelas perdas causadas e apoiados, pondo em prática o chamado princípio de coesão. 


