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A Comissão Europeia propós a Apelaram agora ao Parlamento
criação de um registo de transparên- Europeu e ao Conselho para que
da obrigatório que abranja as três sigam o exemplo, tornando o registo
instituições da DE — Parlamento obrigatório para todos os represen
Europeu, Conselho e Comissão — tanles de interesses que procuram
dando assim cumprimento ao impor-, influenciar as decisões politicas
lante compromisso assumido pela?tomadas em Bruxelas.
Comissão Juncker em matéria de O Primeiro Vice-Presidente da
transparência. A Comissão já tinha Comissão, Frans Timmermans,
dado o exemplo ao condicionar a declarou a este propósito: «As
realização de reuniões com os seus instituições da DE devem trabalhar
responsáveis políticos à inscrição em conjunto para reconquistar a
pública dos representantes de confiança dos nossos cidadãos.
interesses no regislo de transparên Temos de ser mais abertos em tudo
cia.
aquilo que fazemos. A proposta

e

apresentada para criar um registo de
transparência obrigatório, abrangendo
o-øarlamento, o Conselho e a Comis
são, constitui um passo iniporlanle na
direção certa. Os cidadãos têm o
direito de saber quem procura influen
ciar o processo de tomada de decisaes
da UE. Propomos uma regra muito
simples: não haverá quaisquer
reuniões com decisores politicos sem
que se tenha procedido a um registo
prévio. Através do registo, o público
licará a saber quem está a lazer lóbi,
em represenlação de quem e quanto é
gasto nessa atividade.
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Em sintonia com a iniciativa «Uni
orçamenlo da DE centrado nos
resultados e com os eslorços para
uma melhor legislação, a Comissão
fez o balanço do trabalho do Grupo
de alto nWel para a simplificação em
prol dos beneficiários dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investi
mento (FEEI). A burocracia pode ser
um travão para as PME e as empre
sas em inicio de vida, que podem até
desistir das oportunidades ofereci
das pelos FEEI por causa do õnus
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burocrático. Deste modo, podem
licar por explorar oportunidades com
grande potencial para melhorar a
competitividade da Europa. Foi por
esta razão que há um ano a Comissão
lançou o Grupo de alto Nível para a
simplieicação, no intuito de encontrar
soluções e facilitar o acesso das PME
aos FEEI. Alé à data, o grupo elabo
rou um conjunto de recomendações
em quatro (rentes: procedimentos
em linha: formas mais simples de
reembolsar as despesas; acesso
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Simplificar o acesso ao
financiamento da DE — dê a sua
opfntão!
Já trabalhou com financiamento da
DE, mas pensou que as regras
poderiam ser mais sImples?
Adiou a aplicação de financiamento
porque encontrou procedimentos
complexos demais?
Se assim for, gostariamos de ouvir
suas sugesfõesi

Este concurso permitirá dar maior
visibilidade aos seus projetos e
trabalho desenvolvido.
Os coordenadores de projetos
premiados em edlçZes anteriores
descrevem esta experiência como
muilo motivadora, inspiradora para
novos desafios e até com repercus
são nas suas vidas.
Descubra por si o que pode aconte
cer ao apresentar o seu projeto ao

concurso, até ao próximo dia 15 de
novembro.
Todas as línguas são elegiveis.
europeias ou não, oficiais ou
regionais.
Para mais informações consulte o
regulamento em:
hf1p:~Awn& eras mus mais. pt/e rasin u s
mais/erasmus/outrasiniciativasfselo-europeu.html
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Selo Europeu para as Línguas

Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
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O concurso do
Solo Europeu das Linguas
desafia todos
os onttuslastas que
desenvolvem projetos
na área do
ensIno/aprendizagem das
línguas, a participar
até 15 de novembrot

facilitado das PME ao financiamento;
lomento da utilização dos instrumen
tos financeiros. No fim de 2016, o
grupo centrará os seus esforços na
questão da sobrerregulamentação, ou
seja, os requisitos administrativos
adicionais impostos pelas autoridades
nacionais ou locais.
Aceda a loda a informação em
vnvw.europe-direct-aveiro.aeva.eu

www.europe-direct-aveiro.aeva.eu

