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Alteração 527
Claude Rolin

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido

Apoio à aplicação das recomendações 
específicas por país

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o 
disposto no artigo 7.º, n.º 2, devem ser 
programadas no âmbito de uma ou mais 
prioridades específicas.

Or. fr

Alteração 528
Ádám Kósa

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11 Suprimido

Apoio à aplicação das recomendações 
específicas por país

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o 
disposto no artigo 7.º, n.º 2, devem ser 
programadas no âmbito de uma ou mais 
prioridades específicas.

Or. hu
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Justificação

O presente artigo limita a flexibilidade da programação. Este tipo de integração das 
recomendações específicas por país na programação perturba a lógica da programação (por 
exemplo, porque o objetivo da inclusão social pode, igualmente, abranger um determinado 
número de domínios afetados também pelas recomendações específicas por país).

Alteração 529
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Apoio à aplicação das recomendações 
específicas por país

Apoio à dimensão social do Semestre 
Europeu e à implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais

Or. en

Alteração 530
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Apoio à aplicação das recomendações 
específicas por país

Apoio à dimensão social das 
recomendações específicas por país

Or. en

Alteração 531
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título



AM\1163931PT.docx 5/122 PE628.408v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Apoio à aplicação das recomendações 
específicas por país

Resposta aos desafios locais e regionais

Or. en

Alteração 532
Mara Bizzotto, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o 
disposto no artigo 7.º, n.º 2, devem ser 
programadas no âmbito de uma ou mais 
prioridades específicas.

Suprimido

Or. it

Alteração 533
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas.

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios sociais identificados nos 
relatórios por país e nas recomendações
sociais específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas. Os Estados-Membros devem 
assegurar a uniformidade, a coerência e 
as sinergias entre estas prioridades e o 



PE628.408v01-00 6/122 AM\1163931PT.docx

PT

Pilar Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, tendo em conta os desafios 
locais e regionais.

A Comissão deve realizar revisões anuais 
e avaliar se os programas operacionais 
propostos são suficientes para resolver os 
problemas identificados nas 
recomendações sociais específicas por 
país com vista à implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Sempre que 
os programas operacionais ou as medidas 
corretivas propostas pelos Estados-
Membros sejam insuficientes, a Comissão 
deve propor o seu reajustamento.

Or. en

Alteração 534
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1
Regulamento 2018/0206
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas.

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas. Os Estados-Membros e, se for 
caso disso, a Comissão devem promover 
sinergias e assegurar a coordenação, a 
complementaridade e a coerência entre 
estas prioridades específicas e o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Or. fr

Justificação

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais, proclamado em 17 de novembro de 2017, constituiu 
um passo decisivo no sentido de uma Europa mais social. Constitui uma base importante de 
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princípios que podem contribuir para a melhoria do bem-estar e da vida quotidiana dos 
cidadãos europeus. Os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais constituem ainda 
um complemento valioso dos objetivos económicos e sociais do Semestre Europeu.

Alteração 535
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas.

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país (REP) e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas. Deve ser assegurada 
flexibilidade suficiente a nível da 
autoridade de gestão que permita 
identificar prioridades e domínios para os 
investimentos do FSE+ em conformidade 
com os desafios locais ou regionais 
específicos, devido ao caráter anual das 
REP e multianual da programação do 
FSE+.

Or. en

Alteração 536
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o 
disposto no artigo 7.º, n.º 2, devem ser 
programadas no âmbito de uma ou mais 
prioridades específicas.

Deve ser assegurada flexibilidade 
suficiente a nível da autoridade de gestão 
que permita identificar prioridades e 
domínios para os investimentos do FSE+ 
que resolvam os desafios sociais locais e 
regionais específicos.
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Or. en

Alteração 537
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas.

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades ou 
programas específicos. Deve ser 
assegurada flexibilidade suficiente a nível 
da autoridade de gestão que permita 
identificar prioridades e domínios para os 
investimentos do FSE+ em conformidade 
com os desafios locais ou regionais 
específicos.

Or. en

Alteração 538
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas.

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito dos objetivos específicos 
referidos no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

A divisão da intervenção em prioridades das REP e prioridades não relacionadas com as 
REP conduziriam a uma fragmentação indesejável do apoio. Os dados sobre a contribuição 
para as REP podem ser fornecidos através do acompanhamento.

Alteração 539
Edouard Martin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas.

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país e no Semestre 
Europeu, bem como as relacionadas com a 
Governação da União da Energia em 
conformidade com o disposto no artigo 7.º, 
n.º 2, devem ser programadas no âmbito de 
uma ou mais prioridades específicas.

Or. en

Alteração 540
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A

Ações inovadoras

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
ações de inovação social e de 
experimentação social e/ou reforçar 
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, o setor privado e a sociedade 
civil, como os grupos de ação local, na 
conceção e na execução de estratégias de 
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desenvolvimento local de base 
comunitária.

2. Os Estados-Membros podem favorecer 
a extrapolação de abordagens inovadoras 
testadas em pequena escala 
(experimentações sociais) e desenvolvidas 
ao abrigo da vertente Emprego e 
Inovação Social e de outros programas da 
União.

3. As ações e abordagens inovadoras 
podem ser programadas no âmbito dos 
objetivos específicos enunciados no 
artigo -7.º, n.º 2, alíneas i) a x).

4. Cada Estado-Membro deve dedicar, 
pelo menos, uma prioridade à execução 
do disposto nos n.os 1 ou 2, ou ambos. A 
taxa máxima de cofinanciamento para 
estas prioridades pode ser aumentada 
para 95 % para a afetação de um máximo 
de 5 % da dotação nacional do FSE+ em 
regime de gestão partilhada a essas 
prioridades.

Or. en

Justificação

Este artigo é pertinente para a programação e deve ser transferido para o Capítulo II como o 
novo artigo 11.º-A.

Alteração 541
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A

Desenvolvimento territorial integrado

1. O FSE+ pode apoiar o desenvolvimento 
territorial integrado no âmbito de 
programas ao abrigo de ambos os 
objetivos referidos no artigo 4.º, n.º 2, do 
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Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], em conformidade com o título III, 
capítulo II, do referido regulamento [novo 
RDC].

2. Os Estados-Membros devem 
implementar o desenvolvimento territorial 
integrado, apoiado pelo FSE+, 
exclusivamente através das formas 
referidas no artigo [22.º] do Regulamento 
(UE) 2018/xxxx [novo RDC].

Or. en

Alteração 542
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

Apoio geral da vertente do FSE + em 
regime de gestão partilhada

Regras específicas em matéria de
elegibilidade, indicadores e relatórios

Or. en

Alteração 543
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica-se ao apoio do 
FSE+ ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, alíneas 
i) a x), quando executado em regime de 
gestão partilhada («vertente de apoio geral 
do FSE+ em regime de gestão partilhada»).

O presente capítulo aplica-se ao apoio do 
FSE+ ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, alíneas 
i) a x), quando executado em regime de 
gestão partilhada («vertente de apoio geral 
do FSE+ em regime de gestão partilhada»).

O artigo 13.º aplica-se igualmente ao 
apoio do FSE+ ao abrigo do artigo 4.º, 
n.º 1, alínea xi).
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Or. en

Alteração 544
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica-se ao apoio do 
FSE+ ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, alíneas 
i) a x), quando executado em regime de 
gestão partilhada («vertente de apoio 
geral do FSE+ em regime de gestão 
partilhada»).

O presente capítulo aplica-se ao apoio 
destinado à implementação de objetivos 
específicos ao abrigo do artigo -7.º, n.º 2, 
alíneas i) a x).

Or. en

Alteração 545
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Desenvolvimento territorial integrado

1) O FSE+ pode apoiar o desenvolvimento 
territorial integrado no âmbito de 
programas ao abrigo de ambos os 
objetivos referidos no artigo 4.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], em conformidade com o título III, 
capítulo II, do referido regulamento [novo 
RDC].

2) Os Estados-Membros devem 
implementar o desenvolvimento territorial 
integrado, apoiado pelo FSE+, 
exclusivamente através das formas 
referidas no artigo [22.º] do Regulamento 
(UE) 2018/xxxx [novo RDC].
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Or. en

Alteração 546
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 13.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido

Ações inovadoras

1. Os Estados-Membros devem 
apoiar ações de inovação social e de 
experimentação social e/ou reforçar 
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, o setor privado e a sociedade 
civil, como os grupos de ação local, na 
conceção e na execução de estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

2. Os Estados-Membros podem 
favorecer a extrapolação de abordagens 
inovadoras testadas em pequena escala 
(experimentações sociais) e desenvolvidas 
ao abrigo da vertente Emprego e 
Inovação Social e de outros programas da 
União.

3. As ações e abordagens inovadoras 
podem ser programadas no âmbito dos 
objetivos específicos enunciados no 
artigo 4.º, n.º 1, alíneas i) a x).

4. Cada Estado-Membro deve 
dedicar, pelo menos, uma prioridade à 
execução do disposto nos n.os 1 ou 2, ou 
ambos. A taxa máxima de 
cofinanciamento para estas prioridades 
pode ser aumentada para 95 % para a 
afetação de um máximo de 5 % da 
dotação nacional do FSE+ em regime de 
gestão partilhada a essas prioridades.

Or. en
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Justificação

Este artigo é pertinente para a programação e deve ser transferido para o Capítulo II como o 
novo artigo 11.º-A.

Alteração 547
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações inovadoras Inovações sociais

Or. en

Alteração 548
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
ações de inovação social e de 
experimentação social e/ou reforçar 
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, o setor privado e a sociedade 
civil, como os grupos de ação local, na 
conceção e na execução de estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
ações de inovação social e de 
experimentação social e/ou reforçar 
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, o setor privado e a sociedade 
civil.

Or. en

Alteração 549
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
ações de inovação social e de 
experimentação social e/ou reforçar 
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, o setor privado e a sociedade 
civil, como os grupos de ação local, na 
conceção e na execução de estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
ações de inovação social e de 
experimentação social e/ou reforçar 
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, os parceiros sociais, as empresas 
sociais e a sociedade civil, como os grupos 
de ação local, na conceção e na execução 
de estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária.

Or. en

Alteração 550
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
ações de inovação social e de 
experimentação social e/ou reforçar
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, o setor privado e a sociedade 
civil, como os grupos de ação local, na 
conceção e na execução de estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

1. Os Estados-Membros devem apoiar 
ações de inovação social e de 
experimentação social recorrendo a
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, em especial as autoridades 
locais, o setor privado e a sociedade civil, 
como os grupos de ação local, na conceção 
e na execução de estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária.

Or. en

Alteração 551
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) Os Estados-Membros devem 
identificar, nos respetivos programas 
operacionais ou, posteriormente, durante 
a sua execução, os domínios de inovação 
social e as experimentações sociais que 
correspondem às suas necessidades 
específicas.

Or. en

Alteração 552
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – ponto 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2) A Comissão deve facilitar a 
criação de capacidades com vista à 
inovação social, em particular através do 
apoio à aprendizagem mútua, à criação de 
redes e à divulgação e promoção de boas 
práticas e metodologias.

Or. en

Alteração 553
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
favorecer a extrapolação de abordagens 
inovadoras testadas em pequena escala 
(experimentações sociais) e desenvolvidas 
ao abrigo da vertente Emprego e Inovação 

2. Os Estados-Membros podem 
favorecer a extrapolação de abordagens 
inovadoras testadas em pequena escala 
(inovação social e experimentações 
sociais) e desenvolvidas ao abrigo da 
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Social e de outros programas da União. vertente Emprego e Inovação Social e de 
outros programas da União.

Or. en

Alteração 554
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem 
favorecer a extrapolação de abordagens 
inovadoras testadas em pequena escala 
(experimentações sociais) e desenvolvidas 
ao abrigo da vertente Emprego e Inovação 
Social e de outros programas da União.

2. Os Estados-Membros podem 
favorecer a extrapolação de abordagens 
inovadoras testadas em pequena escala 
(inovação social e experimentações 
sociais) e desenvolvidas ao abrigo da 
vertente Emprego e Inovação Social e de 
outros programas da União.

Or. en

Alteração 555
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As ações e abordagens inovadoras 
podem ser programadas no âmbito dos 
objetivos específicos enunciados no 
artigo 4.º, n.º 1, alíneas i) a x).

3. As ações e abordagens inovadoras 
podem ser programadas no âmbito dos 
objetivos específicos enunciados no 
artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 556
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As ações e abordagens inovadoras 
podem ser programadas no âmbito dos 
objetivos específicos enunciados no 
artigo 4.º, n.º 1, alíneas i) a x).

3. As ações e abordagens inovadoras 
podem ser programadas no âmbito dos 
objetivos específicos enunciados no 
artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 557
Ulrike Trebesius

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro deve dedicar, 
pelo menos, uma prioridade à execução do 
disposto nos n.os 1 ou 2, ou ambos. A taxa 
máxima de cofinanciamento para estas 
prioridades pode ser aumentada para 95 % 
para a afetação de um máximo de 5 % da 
dotação nacional do FSE+ em regime de 
gestão partilhada a essas prioridades.

4. Cada Estado-Membro deve dedicar, 
pelo menos, uma prioridade à execução do 
disposto nos n.os 1 ou 2, ou ambos. A taxa 
máxima de cofinanciamento para estas 
prioridades pode ser aumentada para 85 %, 
dependendo da riqueza relativa da região,
para a afetação de um máximo de 5 % da 
dotação nacional do FSE+ em regime de 
gestão partilhada a essas prioridades.

Or. en

Alteração 558
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro deve dedicar, 
pelo menos, uma prioridade à execução do 
disposto nos n.os 1 ou 2, ou ambos. A taxa 
máxima de cofinanciamento para estas 
prioridades pode ser aumentada para 95 % 
para a afetação de um máximo de 5 % da 
dotação nacional do FSE+ em regime de 

4. Cada Estado-Membro deve dedicar, 
pelo menos, uma prioridade à execução do 
disposto nos n.os 1 ou 2, ou ambos. A taxa 
máxima de cofinanciamento para estas 
prioridades pode ser aumentada para 95 % 
para a afetação de um máximo de 5 % da 
dotação nacional do FSE+ em regime de 
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gestão partilhada a essas prioridades. gestão partilhada a essas prioridades. As 
regras de execução e de auditoria 
relativas a essas ações devem ser 
suficientemente flexíveis para permitir 
assumir riscos e o recurso à criatividade.

Or. en

Alteração 559
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro deve dedicar, 
pelo menos, uma prioridade à execução do 
disposto nos n.os 1 ou 2, ou ambos. A taxa 
máxima de cofinanciamento para estas 
prioridades pode ser aumentada para 95 % 
para a afetação de um máximo de 5 % da 
dotação nacional do FSE+ em regime de 
gestão partilhada a essas prioridades.

4. Cada Estado-Membro deve dedicar, 
pelo menos, uma prioridade à execução do 
disposto nos n.os 1 ou 2, ou ambos. A taxa 
máxima de cofinanciamento para estas 
prioridades pode ser aumentada para 95 % 
para a afetação de um máximo de 5 % da 
dotação nacional do FSE+ em regime de 
gestão partilhada.

Or. en

Justificação

O texto parece ser redundante e dar azo ao surgimento de dúvidas sobre a forma como o 
limite deve ser calculado.

Alteração 560
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Devem ser afetados às prioridades 
estabelecidas no presente artigo pelo 
menos 5 % dos recursos do FSE+ a nível 
nacional, com exceção da assistência 



PE628.408v01-00 20/122 AM\1163931PT.docx

PT

técnica.

Or. en

Alteração 561
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A fim de desenvolver a capacidade 
de inovação das partes interessadas 
relevantes (como as autoridades 
nacionais, regionais ou locais, a 
sociedade civil e as organizações da 
economia social, os parceiros sociais, as 
cooperativas e os grupos de ação local), as 
prioridades específicas fornecerão
recursos para financiar as plataformas de 
recursos e competências em matéria de 
inovação social com a missão de prestar 
assistência eficaz na conceção, 
preparação, execução, avaliação, 
adaptação ou duplicação de ações 
inovadoras.

Or. en

Alteração 562
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A

Cooperação transnacional

1. Os Estados-Membros podem apoiar 
ações de cooperação transnacional no 
âmbito de uma prioridade específica.
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2. As ações de cooperação transnacional 
podem ser programadas no âmbito dos 
objetivos específicos enunciados no 
artigo 4.º, n.º 1, alíneas i) a x).

3. A taxa máxima de cofinanciamento 
para estas prioridades pode ser 
aumentada para 95 % para a afetação de 
um máximo de 5 % da dotação nacional 
do FSE+ em regime de gestão partilhada 
a essas prioridades.

Or. en

Alteração 563
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para além das despesas referidas no 
artigo [58.º] do [futuro RDC], os seguintes 
custos não são elegíveis no âmbito da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada:

1. Para além das despesas referidas no 
artigo [58.º] do [futuro RDC], os seguintes 
custos não são elegíveis no âmbito do 
artigo -7.º, n.º 2, alíneas i) a x).

Or. en

Alteração 564
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A aquisição de terrenos e bens 
imóveis, o fornecimento de 
infraestruturas, e

a) A aquisição de terrenos e bens 
imóveis,

Or. en
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Alteração 565
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A aquisição de mobiliário, 
equipamento e veículos, exceto se a 
compra for necessária para atingir o 
objetivo da operação, se estes bens 
estiverem totalmente amortizados, ou se a 
aquisição desses bens for a opção mais 
económica.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras de elegibilidade devem ser simplificadas. Dado que as despesas devem ser todas 
necessárias para concretizar os objetivos da operação, o presente texto é redundante e deve 
ser suprimido. Deve ser dada mais atenção à obtenção de resultados, em vez de definir 
regras pormenorizadas que, na realidade, são sempre cumpridas.

Alteração 566
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A aquisição de mobiliário, 
equipamento e veículos, exceto se a 
compra for necessária para atingir o 
objetivo da operação, se estes bens 
estiverem totalmente amortizados, ou se a 
aquisição desses bens for a opção mais 
económica.

Suprimido

Or. en
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Alteração 567
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A aquisição de mobiliário, 
equipamento e veículos, exceto se a 
compra for necessária para atingir o 
objetivo da operação, se estes bens 
estiverem totalmente amortizados, ou se a 
aquisição desses bens for a opção mais 
económica.

b) A aquisição de mobiliário, 
equipamento e veículos, exceto se a 
compra for necessária para atingir o 
objetivo da operação, se estes bens 
estiverem totalmente amortizados, ou se a 
aquisição desses bens for a opção mais 
económica, ou se for necessária para 
garantir uma adaptação razoável, a fim de 
assegurar uma acessibilidade universal 
para as pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 568
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A aquisição de mobiliário, 
equipamento e veículos, exceto se a 
compra for necessária para atingir o 
objetivo da operação, se estes bens 
estiverem totalmente amortizados, ou se a 
aquisição desses bens for a opção mais 
económica.

b) A aquisição de mobiliário, 
equipamento e veículos, se a compra não
for necessária para atingir o objetivo da 
operação.

Or. en

Justificação

A alteração visa reduzir o ónus da prova e garantir que o FSE+ possa proporcionar um 
volume total de apoio no âmbito de uma única operação, desde que devidamente justificado, 
por exemplo, para financiar serviços sociais com todos os elementos necessários, incluindo o 
mobiliário e os equipamento necessários. A utilização exclusiva do financiamento cruzado 
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não é uma opção essencial e gera encargos administrativos adicionais para as autoridades 
de gestão e os beneficiários, conforme demonstrado pela experiência do período de 
programação de 2007-2013.

Alteração 569
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As contribuições em espécie, 
nomeadamente salários e indemnizações 
pagos por um terceiro em benefício dos 
participantes numa operação, podem ser 
elegíveis para efeitos de subvenções da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada, desde que as 
contribuições em espécie sejam efetuadas 
de acordo com as regras nacionais, 
incluindo as regras de contabilidade, e não 
excedam os custos suportados pelo 
terceiro.

2. As contribuições em espécie, 
nomeadamente salários e indemnizações 
pagos por um terceiro em benefício dos 
participantes numa operação, podem ser 
elegíveis para efeitos de subvenções em 
conformidade com o artigo -7.º, n.º 2, 
alíneas i) a x), desde que as contribuições 
em espécie sejam efetuadas de acordo com 
as regras nacionais, incluindo as regras de 
contabilidade, e não excedam os custos 
suportados pelo terceiro.

Or. en

Alteração 570
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A dotação específica adicional 
recebida pelas regiões ultraperiféricas e 
pelas regiões de nível 2 da NUTS que 
cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Ato de 
Adesão de 1994 deve ser utilizada para 
apoiar a consecução dos objetivos 
específicos enunciados no artigo 4.º, n.º 1.

3. A dotação específica adicional 
recebida pelas regiões ultraperiféricas e 
pelas regiões de nível 2 da NUTS que 
cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Ato de 
Adesão de 1994 deve ser utilizada para 
apoiar a consecução dos objetivos 
específicos enunciados no artigo -7.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 571
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada desde que o 
seu nível não seja superior a 100 % da 
remuneração habitual da profissão em 
questão no Estado-Membro, tal como 
demonstrado por dados do Eurostat.

Suprimido

Or. de

Justificação

In der vorgeschlagenen Dachverordnung werden in Artikel 48 Absatz 1 in Kombina-tion mit 
Artikel 57 klare Ausführungen zu den förderfähigen Kosten gemacht. Damit sind auch 
tarifgebundene Träger und Einrichtungen inkludiert. Insofern ist nicht er-sichtlich, warum 
sich die hier angeführte Förderfähigkeit der direkten Personalkosten auf Eurostat-Daten 
beziehen soll. Es besteht zudem die Gefahr, dass die hier aus-gewiesenen Personalkosten 
unterhalb der ausgehandelten Tarife liegen. Tarifge-bundene Träger würden dadurch 
benachteiligt werden. Der ESF+ will insbesondere gute Arbeitsbedingungen fördern und 
damit auch tarifgebundene Entgelte. Diese Ausrichtung ist nur möglich, wenn der Art. 14 
Absatz 4 gestrichen wird.

Alteração 572
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada desde que o 
seu nível não seja superior a 100 % da 

Suprimido
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remuneração habitual da profissão em 
questão no Estado-Membro, tal como 
demonstrado por dados do Eurostat.

Or. en

Justificação

As regras de elegibilidade devem ser simplificadas. Os dados do Eurostat são publicados com 
um atraso significativo. Esta nova regra daria origem a insegurança jurídica considerável 
para os beneficiários, a encargos administrativos e a um risco de erros. Também limitaria a 
cooperação transnacional, uma vez que os salários diferem substancialmente entre 
Estados-Membros. Por conseguinte, é sugerida a supressão do número.

Alteração 573
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada desde que o 
seu nível não seja superior a 100 % da 
remuneração habitual da profissão em 
questão no Estado-Membro, tal como 
demonstrado por dados do Eurostat.

Suprimido

Or. en

Alteração 574
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 

Suprimido
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regime de gestão partilhada desde que o 
seu nível não seja superior a 100 % da 
remuneração habitual da profissão em 
questão no Estado-Membro, tal como 
demonstrado por dados do Eurostat.

Or. en

Alteração 575
Georgi Pirinski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada desde que o 
seu nível não seja superior a 100 % da 
remuneração habitual da profissão em 
questão no Estado-Membro, tal como 
demonstrado por dados do Eurostat.

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições em 
conformidade com o artigo -7.º, n.º 2, 
alíneas i) a x), desde que o seu nível não 
seja superior a 100 % da remuneração 
habitual da profissão ou dos 
conhecimentos especializados em questão 
no Estado-Membro, tal como demonstrado 
por dados do Eurostat ou por outros 
documentos justificativos pertinentes 
apresentados pela respetiva autoridade de 
gestão.

Or. en

Justificação

A média dos dados estatísticos sobre as remunerações não é suficientemente representativa 
quando for necessária uma peritagem específica no decurso da execução de uma operação 
do FSE+. Além disso, as estatísticas oficiais não chegam a indicar os custos exatos de 
pessoal para cada profissão em diferentes atividades económicas, ao passo que os salários 
podem variar significativamente de um setor ou de um ramo para outro.

Alteração 576
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em regime
de gestão partilhada desde que o seu nível 
não seja superior a 100 % da remuneração 
habitual da profissão em questão no 
Estado-Membro, tal como demonstrado por 
dados do Eurostat.

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em regime 
de gestão partilhada desde que o seu nível 
não seja superior a 100 % da remuneração 
habitual da profissão em questão no 
Estado-Membro, tal como demonstrado por 
dados do Eurostat, a menos que sejam 
aplicáveis convenções coletivas.

Or. en

Alteração 577
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada desde que o 
seu nível não seja superior a 100 % da 
remuneração habitual da profissão em 
questão no Estado-Membro, tal como 
demonstrado por dados do Eurostat.

4. Os custos diretos com pessoal são 
elegíveis para efeitos de contribuições em 
conformidade com o artigo -7.º, n.º 2, 
alíneas i) a x), desde que o seu nível não 
seja superior a 100 % da remuneração 
habitual da profissão em questão no 
Estado-Membro, tal como demonstrado por 
dados do Eurostat.

Or. en

Alteração 578
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os programas que beneficiam da 
vertente de apoio geral do FSE+ em 
regime de gestão partilhada devem utilizar 
indicadores comuns de realização e de 
resultado, tal como definidos no anexo 1 
do presente regulamento, para acompanhar 
os progressos na execução. Os programas 
podem igualmente utilizar indicadores 
específicos dos programas.

1. Os programas que abrangem os 
objetivos específicos previstos no artigo -
7.º, n.º 2, alíneas i) a x) devem utilizar 
indicadores comuns de realização e de 
resultado, tal como definidos no anexo 1 
do presente regulamento, para acompanhar 
os progressos na execução. Os programas 
podem igualmente utilizar indicadores 
específicos dos programas.

Or. en

Alteração 579
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O FSE + pode apoiar ações 
inovadoras que, através do desporto e da 
atividade física, visem promover a 
inclusão social, em particular dos grupos 
desfavorecidos, bem como a saúde e a 
prevenção de doenças.

Or. es

Alteração 580
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os dados sobre os indicadores 
relativos a participantes só podem ser 
transmitidos quando estiverem disponíveis 
todos os dados referidos no ponto 1, alínea 
a), do anexo 1 relativos a esse participante;

4. 4. Os dados pessoais de pessoas 
singulares relacionados com os 
indicadores referidos nos pontos 1-A e 3 
do anexo I devem ser recolhidos junto de 
cada participante. Os dados sobre os 



PE628.408v01-00 30/122 AM\1163931PT.docx

PT

indicadores relativos a participantes só 
podem ser transmitidos quando estiverem 
disponíveis todos os dados referidos no 
ponto 1, alínea a), do anexo 1 relativos a 
esse participante;

Or. en

Alteração 581
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem, 
quando existem dados disponíveis em 
registos ou fontes equivalentes, permitir às 
autoridades de gestão e a outros 
organismos responsáveis pela recolha dos 
dados necessários ao acompanhamento e à 
avaliação da vertente de apoio geral do 
FSE + em regime de gestão partilhada
obter esses dados de registos ou fontes de 
dados equivalentes, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas c) e e), do 
Regulamento (UE) 2016/679.

5. Os Estados-Membros devem, 
quando existem dados disponíveis em 
registos ou fontes equivalentes, permitir às 
autoridades de gestão e a outros 
organismos responsáveis pela recolha dos 
dados necessários ao acompanhamento e à 
avaliação do progresso realizado no 
sentido de alcançar os objetivos 
específicos previstos no artigo -7.º, n.º 2, 
alíneas i) a x) obter esses dados de registos 
ou fontes de dados equivalentes, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 1, alíneas c) e e), 
do Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 582
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem, 
quando existem dados disponíveis em 
registos ou fontes equivalentes, permitir às 
autoridades de gestão e a outros 
organismos responsáveis pela recolha dos 

5. Os Estados-Membros podem, 
quando existirem dados disponíveis em 
registos ou fontes equivalentes, permitir às
autoridades de gestão e a outros 
organismos responsáveis pela recolha dos 
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dados necessários ao acompanhamento e à 
avaliação da vertente de apoio geral do 
FSE + em regime de gestão partilhada 
obter esses dados de registos ou fontes de 
dados equivalentes, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas c) e e), do 
Regulamento (UE) 2016/679.

dados necessários ao acompanhamento e à 
avaliação da vertente de apoio geral do 
FSE + em regime de gestão partilhada 
obter esses dados de registos ou fontes de 
dados equivalentes, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas c) e e), do 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. de

Alteração 583
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 38.º para alterar os 
indicadores constantes do anexo I, sempre 
que tal seja considerado necessário para 
assegurar uma avaliação eficaz dos 
progressos realizados na execução dos 
programas.

Suprimido

Or. de

Alteração 584
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para alterar os indicadores 
constantes do anexo I, sempre que tal seja 
considerado necessário para assegurar uma 
avaliação eficaz dos progressos realizados 

6. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para alterar os indicadores 
constantes do anexo I, sempre que tal seja 
considerado necessário para assegurar uma 
avaliação eficaz dos progressos realizados 
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na execução dos programas. na execução dos programas, que devem 
incluir uma avaliação do impacto em 
função do género para acompanhar a 
execução dos programas do FSE+ no que 
diz respeito à igualdade entre homens e 
mulheres..

Or. en

Alteração 585
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os indicadores referentes a 
pessoas singulares devem ser sempre 
desagregados por sexo.

Or. en

586
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica-se ao apoio do 
FSE+ apoio ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea xi).

O presente capítulo aplica-se ao apoio do 
FSE+ apoio ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, 
alíneas x) e xi).

Or. de

Alteração 587
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica-se ao apoio do 
FSE+ apoio ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea xi).

O presente capítulo aplica-se ao apoio do 
FSE+ apoio ao abrigo do artigo -7.º, n.º 2, 
alínea xi).

Or. en

Alteração 588
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e os beneficiários 
escolhem os alimentos e/ou a assistência 
material de base de acordo com critérios 
objetivos relacionados com as 
necessidades das pessoas mais carenciadas. 
Os critérios de seleção dos alimentos, e, 
quando for caso disso dos bens, têm 
também em consideração aspetos 
climáticos e ambientais, em especial tendo 
em vista a redução dos desperdícios. 
Sempre que adequado, a escolha do tipo 
de alimentos a distribuir é feita tendo em 
conta a sua contribuição para um regime 
alimentar equilibrado das pessoas mais 
carenciadas.

Os Estados-Membros e os beneficiários 
escolhem os alimentos e/ou a assistência 
material de base de acordo com as 
necessidades das pessoas mais carenciadas. 
Os critérios de seleção dos alimentos, e, 
quando for caso disso dos bens, têm 
também em consideração aspetos 
climáticos e ambientais, em especial tendo 
em vista a redução dos desperdícios e dos 
plásticos descartáveis. A escolha do tipo 
de alimentos a distribuir é feita tendo em 
conta a sua contribuição para um regime 
alimentar equilibrado das pessoas mais 
carenciadas.

Or. en

Alteração 589
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e/ou assistência material de Os alimentos e/ou assistência material de 
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base podem ser fornecidos diretamente às 
pessoas mais carenciadas, ou indiretamente 
através de vales ou cartões eletrónicos, 
desde que só possam ser trocados por 
alimentos e/ou assistência material de base, 
tal como definido no artigo 2.º, n.º 3.

base podem ser fornecidos diretamente às 
pessoas mais carenciadas, ou indiretamente 
através de vales ou cartões eletrónicos, 
desde que só possam ser trocados por 
alimentos e/ou assistência material de base, 
tal como definido no artigo 2.º, n.º 3, e não 
substituam quaisquer prestações sociais 
existentes ou afetem a elegibilidade para 
receber prestações sociais no futuro.

Or. en

Alteração 590
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e/ou assistência material de 
base podem ser fornecidos diretamente às 
pessoas mais carenciadas, ou indiretamente 
através de vales ou cartões eletrónicos, 
desde que só possam ser trocados por 
alimentos e/ou assistência material de base, 
tal como definido no artigo 2.º, n.º 3.

Os alimentos e/ou assistência material de 
base podem ser fornecidos diretamente às 
pessoas mais carenciadas, ou indiretamente 
através de vales ou cartões eletrónicos, 
desde que só possam ser trocados por 
alimentos e/ou assistência material de base, 
tal como definido no artigo 2.º, n.º 3, e não 
substituam quaisquer prestações sociais 
existentes ou contem para a sua 
elegibilidade para receber prestações 
sociais.

Or. en

Alteração 591
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos e/ou assistência material de 
base podem ser fornecidos diretamente às 

Os alimentos e/ou assistência material de 
base podem ser fornecidos diretamente às 
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pessoas mais carenciadas, ou indiretamente 
através de vales ou cartões eletrónicos, 
desde que só possam ser trocados por 
alimentos e/ou assistência material de base, 
tal como definido no artigo 2.º, n.º 3.

pessoas mais carenciadas, ou indiretamente 
através de vales ou cartões eletrónicos, 
desde que só possam ser trocados por 
alimentos e/ou assistência material de base, 
tal como definido no artigo 2.º, n.º 3, e não 
substituam quaisquer prestações sociais 
existentes.

Or. en

Alteração 592
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. en

Alteração 593
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. en
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Alteração 594
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. en

Alteração 595
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. en

Alteração 596
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. en

Alteração 597
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. en

Alteração 598
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
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carenciadas. carenciadas.

Or. es

Alteração 599
Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou
assistência material deve ser 
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. es

Alteração 600
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material pode ser
complementado com a reorientação para 
serviços competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

4. O fornecimento de alimentos e/ou 
assistência material será complementado 
com a reorientação para serviços 
competentes e outras medidas de 
acompanhamento, tendo em vista a 
inclusão social das pessoas mais 
carenciadas.

Or. de

Alteração 601
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma prioridade relativa ao apoio 
concedido ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea xi), deve especificar:

Uma prioridade relativa ao apoio 
concedido ao abrigo do artigo -7.º, n.º 2, 
alínea xi), deve especificar:

Or. en

Alteração 602
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os alimentos e/ou a assistência 
material de base destinados às pessoas 
mais carenciadas podem ser adquiridos 
pelo beneficiário ou em seu nome, ou 
colocados à disposição do beneficiário 
gratuitamente.

1. Os alimentos e/ou a assistência 
material de base destinados às pessoas 
mais carenciadas podem ser adquiridos em 
consulta com o beneficiário ou colocados 
à disposição do beneficiário gratuitamente.

Or. en

Alteração 603
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os alimentos e/ou a assistência 
material de base devem ser distribuídos 
gratuitamente às pessoas mais carenciadas.

2. Os alimentos e/ou a assistência 
material de base devem ser distribuídos 
gratuitamente às pessoas mais carenciadas, 
exceto em casos justificados em que os 
projetos possam solicitar aos beneficiários 
que contribuam com um valor simbólico 
para o projeto ou o serviço a fim de 
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salvaguardar a dignidade da pessoa. Essa 
contribuição não deve ser considerada 
como um pagamento pela ajuda prestada.

Or. en

Alteração 604
Ádám Kósa

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As despesas administrativas, de 
transporte e armazenamento incorridas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa de 5 % das despesas referidas na
alínea a); ou 5 % do valor dos alimentos 
disponibilizados em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

c) As despesas administrativas, de 
transporte e armazenamento incorridas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa máxima de 10 % das despesas 
referidas na alínea a); ou um máximo de 
10 % do valor dos alimentos 
disponibilizados em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013.

Or. hu

Justificação

Com base na experiência adquirida até à data, os custos administrativos, de transporte e de 
armazenamento incorridos pelos beneficiários não podem ser abrangidos a partir de 5 %, 
apenas a partir de 8 % a 10 %.

Alteração 605
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As despesas das medidas de 
acompanhamento empreendidas pelos 

e) As despesas das medidas de 
acompanhamento empreendidas pelos 
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beneficiários ou em seu nome e declaradas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa de 5 % das despesas referidas na 
alínea a).

beneficiários ou em seu nome e declaradas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa de, pelo menos, 5 % das despesas 
referidas na alínea a). Esse apoio deve 
estar disponível para as entregas de ajuda 
no ponto de contacto com os utilizadores e 
com outras partes interessadas.

Or. en

Alteração 606
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As despesas das medidas de 
acompanhamento empreendidas pelos 
beneficiários ou em seu nome e declaradas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa de 5 % das despesas referidas na 
alínea a).

e) As despesas das medidas de 
acompanhamento empreendidas pelos 
beneficiários ou em seu nome e declaradas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa de, no mínimo, 5 % das despesas 
referidas na alínea a).

Or. de

Alteração 607
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As despesas das medidas de 
acompanhamento empreendidas pelos 
beneficiários ou em seu nome e declaradas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa de 5 % das despesas referidas na 

e) As despesas das medidas de 
acompanhamento empreendidas pelos 
beneficiários ou em seu nome e declaradas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa mínima de 5 % das despesas referidas 
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alínea a). na alínea a).

Or. en

Alteração 608
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Custos de bens em segunda mão. Suprimido

Or. en

Alteração 609
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A

A taxa de cofinanciamento das ações 
programadas ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, 
alíneas x) e xi), é fixada em 85 %.

Or. en

Alteração 610
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As prioridades que dão resposta a 
situações de privação material devem 

1. As prioridades que dão resposta a 
situações de privação material devem 
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utilizar os indicadores comuns de
realização e de resultado, tal como 
estabelecidos no anexo II do presente 
regulamento, para acompanhar os 
progressos em matéria de execução. Estes 
programas podem também utilizar 
indicadores específicos dos programas.

utilizar os indicadores comuns de 
realização e de resultado, tal como 
estabelecidos no anexo II do presente 
regulamento, para acompanhar os 
progressos em matéria de execução. Estes 
programas podem também utilizar 
indicadores específicos dos programas.

b) As prioridades relativas à inclusão 
social devem utilizar os indicadores 
comuns de realização e de resultado, tal 
como estabelecidos no anexo II, n.º 1, do 
presente regulamento, para acompanhar 
os progressos em matéria de execução. 
Estes programas podem também utilizar 
indicadores específicos dos programas.

Or. en

Justificação

Ao contrário do sugerido no regulamento, o sucesso das medidas de inclusão social não pode 
ser medido através de indicadores relacionados com o mercado de trabalho, uma vez que 
essas atividades não são geralmente orientadas para o mercado de trabalho.

Alteração 611
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As prioridades que dão resposta a 
situações de privação material devem 
utilizar os indicadores comuns de 
realização e de resultado, tal como 
estabelecidos no anexo II do presente 
regulamento, para acompanhar os 
progressos em matéria de execução. Estes 
programas podem também utilizar 
indicadores específicos dos programas.

1. As prioridades que dão resposta a 
situações de privação material devem 
utilizar os indicadores comuns de 
realização e de resultado, tal como 
estabelecidos no anexo II do presente 
regulamento, para acompanhar os 
progressos em matéria de execução. Estes
programas podem também utilizar 
indicadores específicos dos programas. Os 
requisitos de comunicação das medidas 
que dão resposta a situações de privação 
material devem ser tão simples quanto 
possível, em virtude destes serviços se 
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basearem no voluntariado e da 
necessidade de respeitar a dignidade 
humana dos destinatários.

Or. en

Alteração 612
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As prioridades que dão resposta a 
situações de privação material devem 
utilizar os indicadores comuns de 
realização e de resultado, tal como 
estabelecidos no anexo II do presente 
regulamento, para acompanhar os 
progressos em matéria de execução. Estes 
programas podem também utilizar 
indicadores específicos dos programas.

1. As prioridades que dão resposta a 
situações de privação material devem 
utilizar os indicadores comuns de 
realização e de resultado, tal como 
estabelecidos no anexo II do presente 
regulamento, para acompanhar os 
progressos em matéria de execução. Estes 
programas podem também utilizar 
indicadores específicos dos programas. Os 
requisitos de comunicação devem ser tão 
simples quanto possível.

Or. en

Alteração 613
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até 30 de junho de 2025 e 30 junho 
de 2028, as autoridades de gestão devem 
comunicar à Comissão os resultados de um 
inquérito estruturado aos destinatários 
finais realizado durante o ano anterior. Este 
inquérito tem por base o modelo a 
estabelecer pela Comissão por meio de um 

3. Até 30 de junho de 2025 e 30 junho 
de 2028, as autoridades de gestão devem 
comunicar à Comissão os resultados de um 
inquérito anónimo estruturado aos 
destinatários finais realizado durante o ano 
anterior, que incida nas suas condições de 
vida e na natureza da sua privação 
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ato de execução. material. Este inquérito tem por base o 
modelo a estabelecer pela Comissão por 
meio de um ato de execução.

Or. en

Alteração 614
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até 30 de junho de 2025 e 30 junho 
de 2028, as autoridades de gestão devem 
comunicar à Comissão os resultados de um 
inquérito estruturado aos destinatários 
finais realizado durante o ano anterior. Este 
inquérito tem por base o modelo a 
estabelecer pela Comissão por meio de um 
ato de execução.

3. Até 30 de junho de 2025 e 30 junho 
de 2028, as autoridades de gestão devem 
comunicar à Comissão os resultados de um 
inquérito anónimo estruturado aos 
destinatários finais realizado durante o ano 
anterior, que incida nas suas condições de 
vida e na natureza da sua privação 
material. Este inquérito tem por base o 
modelo a estabelecer pela Comissão por 
meio de um ato de execução.

Or. en

Alteração 615
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta de regulamento
Artigo -23 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -23.º

Objetivos específicos

Em conformidade com os objetivos gerais 
estabelecidos no artigo 3.º, a vertente 
«Emprego e Inovação Social» deve apoiar 
os seguintes objetivos específicos:
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a) Objetivo específico 1: apoiar o 
desenvolvimento, a execução, o controlo e 
a avaliação dos instrumentos, das 
políticas (promover emprego de qualidade 
e duradouro, garantir níveis de proteção 
social adequados e dignos, combater a 
exclusão social e a pobreza e melhorar as 
condições de trabalho) e da legislação 
aplicável da União e promover a 
elaboração de políticas assente em dados 
factuais, a inovação social e o progresso 
social, em colaboração com os parceiros 
sociais, as organizações da sociedade civil 
e organismos públicos e privados;

b) Objetivo específico 2: promover a 
mobilidade geográfica voluntária dos 
trabalhadores numa base justa e 
dinamizar as oportunidades de emprego 
por meio do desenvolvimento na União de 
mercados de trabalho de elevada 
qualidade e inclusivos, abertos e 
acessíveis a todos, respeitando e 
garantindo os direitos dos trabalhadores, 
nomeadamente a liberdade de circulação, 
em todo o território da União;

c) Objetivo específico 3: promover o 
emprego e a inclusão social, aumentando 
para esse efeito a disponibilidade e o 
acesso ao microcrédito para as pessoas 
vulneráveis que pretendam criar uma 
microempresa, bem como para as 
microempresas já existentes, e reforçando 
o acesso ao financiamento para as 
empresas sociais.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não indica os objetivos específicos da vertente «Emprego e 
Inovação Social». A vertente «Emprego e Inovação Social» é uma continuação do Programa 
para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) 2014-2020. Os objetivos específicos propostos 
correspondem aos objetivos que a Comissão utiliza para o programa EaSI nas fichas de 
programa apresentadas no pacote orçamental anual da União.
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Alteração 616
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver análises comparativas 
de qualidade, a fim de assegurar que as 
políticas destinadas a concretizar os 
objetivos específicos referidos no artigo 4.º 
tenham por base factos comprovados e 
sejam relevantes para as necessidades, os 
desafios e as situações nos países 
associados;

a) Desenvolver análises comparativas 
de qualidade, a fim de assegurar que as 
políticas destinadas a concretizar os 
objetivos gerais referidos no artigo 4.º 
tenham por base factos comprovados e 
sejam relevantes para as necessidades, os 
desafios e as situações em cada 
Estado-Membro e nos países associados;

Or. en

Justificação

Este objetivo deve ser relevante para os Estados-Membros e não apenas para os países 
associados. Ver o artigo 15.º do Regulamento n.º 1296/2013 relativo ao programa da UE 
para o emprego e a inovação social.

Alteração 617
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facilitar, de forma eficaz e 
inclusiva, a partilha de informações, a 
aprendizagem mútua, a análise pelos pares 
e o diálogo sobre políticas nos domínios 
referidos no artigo 4.º, a fim de ajudar os 
países associados a tomar as medidas 
políticas adequadas;

b) Facilitar, de forma eficaz e
inclusiva, a partilha de informações, a 
aprendizagem mútua, a análise pelos pares 
e o diálogo sobre políticas nos domínios 
referidos no artigo 3.º, a fim de ajudar os 
Estados-Membros e os países associados a 
tomar as medidas políticas adequadas;

Or. en
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Justificação

Este objetivo deve ser relevante para os Estados-Membros e não apenas para os países 
associados. Ver o artigo 15.º do Regulamento n.º 1296/2013 relativo ao programa da UE 
para o emprego e a inovação social.

Alteração 618
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a experimentação social nos 
domínios referidos no artigo 4.º e reforçar a 
capacidade das partes interessadas para 
implementarem, transferirem ou 
extrapolarem as inovações de política 
social testadas;

c) Apoiar a experimentação social nos 
domínios referidos no artigo 3.º e reforçar a 
capacidade das partes interessadas para 
implementarem, transferirem ou 
extrapolarem as inovações de política 
social testadas, com especial destaque 
para a promoção do alargamento dos 
projetos locais desenvolvidos por cidades, 
autoridades locais e regionais, parceiros 
sociais, organizações da sociedade civil e 
agentes socioeconómicos no domínio do 
acolhimento, da inclusão social e da 
integração dos nacionais de países 
terceiros.

Or. en

Alteração 619
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a experimentação social nos 
domínios referidos no artigo 4.º e reforçar a 
capacidade das partes interessadas para 
implementarem, transferirem ou 
extrapolarem as inovações de política 
social testadas;

c) Apoiar a experimentação social nos 
domínios referidos no artigo 4.º e reforçar a 
capacidade das partes interessadas para 
prepararem, conceberem, implementarem, 
transferirem ou extrapolarem as inovações 
de política social testadas;
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Or. en

Alteração 620
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a experimentação social nos 
domínios referidos no artigo 4.º e reforçar a 
capacidade das partes interessadas para 
implementarem, transferirem ou 
extrapolarem as inovações de política 
social testadas;

c) Apoiar a experimentação social nos 
domínios referidos no artigo 3.º e reforçar a 
capacidade das partes interessadas para 
implementarem, transferirem ou 
extrapolarem as inovações de política 
social testadas;

Or. en

Alteração 621
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do pré-
recrutamento à assistência pós-colocação, 
para preencher postos de trabalho em 
determinados setores, profissões, países e 
regiões fronteiriças ou para grupos 
específicos (por  exemplo, pessoas 
vulneráveis);

d) Desenvolver e prestar serviços de 
apoio específicos a trabalhadores, a 
empregadores e a candidatos a emprego 
com vista ao desenvolvimento de mercados 
de trabalho europeus integrados, desde a 
preparação do pré-recrutamento à 
assistência pós-colocação, para preencher 
postos de trabalho em determinados 
setores, profissões, países e regiões 
fronteiriças ou para grupos específicos (por 
exemplo, trabalhadores fronteiriços,
pessoas vulneráveis);

Or. de



PE628.408v01-00 50/122 AM\1163931PT.docx

PT

Alteração 622
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do pré-
recrutamento à assistência pós-colocação, 
para preencher postos de trabalho em 
determinados setores, profissões, países e 
regiões fronteiriças ou para grupos 
específicos (por exemplo, pessoas 
vulneráveis);

d) Desenvolver e prestar serviços de 
apoio específicos a trabalhadores,
empregadores e a candidatos a emprego 
com vista ao desenvolvimento de mercados 
de trabalho europeus integrados, desde a 
preparação do pré-recrutamento à 
assistência pós-colocação, para preencher 
postos de trabalho em determinados 
setores, profissões, países e regiões 
fronteiriças ou para grupos específicos (por 
exemplo, trabalhadores transfronteiriços 
e pessoas em situações vulneráveis);

Or. en

Alteração 623
Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência 
pós-colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas vulneráveis);

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência 
pós-colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos, nomeadamente, 
grupos que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade;

Or. es
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Alteração 624
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência 
pós-colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas vulneráveis);

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência 
pós-colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas em situações vulneráveis);

Or. en

Alteração 625
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a empregadores e a candidatos 
a emprego com vista ao desenvolvimento 
de mercados de trabalho europeus 
integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência 
pós-colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas vulneráveis);

d) Prestar serviços de apoio 
específicos a trabalhadores, empregadores 
e a candidatos a emprego com vista ao 
desenvolvimento de mercados de trabalho 
europeus integrados, desde a preparação do 
pré-recrutamento à assistência 
pós-colocação, para preencher postos de 
trabalho em determinados setores, 
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas vulneráveis);

Or. en
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Alteração 626
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Apoiar as parcerias 
transfronteiriças entre os serviços 
públicos de emprego e os parceiros 
sociais, a fim de promover um mercado de 
trabalho transfronteiriço e a mobilidade 
transfronteiras em condições equitativas 
nas zonas de fronteira.

Or. de

Alteração 627
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Apoiar as parcerias 
transfronteiriças entre os serviços 
públicos de emprego e os parceiros sociais 
a fim de promover um mercado de 
trabalho transfronteiriço e promover a 
mobilidade transfronteiriça em condições 
sociais de elevada qualidade nas zonas 
fronteiriças.

Or. en

Alteração 628
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Apoiar as parcerias 
transfronteiriças entre os serviços 
públicos de emprego, a sociedade civil e 
os parceiros sociais a fim de promover um 
mercado de trabalho transfronteiriço e a 
mobilidade transfronteiriça em condições 
equitativas;

Or. en

Alteração 629
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Apoiar a prestação dos serviços 
EURES para o recrutamento e a 
colocação de trabalhadores em empregos 
de qualidade e sustentáveis por meio da 
compensação de ofertas e pedidos de 
emprego, nomeadamente através de 
parcerias transfronteiriças;

Or. en

Alteração 630
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promover a mobilidade geográfica 
voluntária dos trabalhadores numa base 
justa e dinamizar as oportunidades de 
emprego através do desenvolvimento de 
mercados de trabalho de elevada 
qualidade e inclusivos na União, que 
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sejam abertos e acessíveis a todos, 
respeitando os direitos dos trabalhadores, 
nomeadamente a liberdade de circulação, 
em todo o território da União;

Or. de

Alteração 631
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Promover a mobilidade geográfica 
voluntária de trabalhadores com 
condições sociais de elevada qualidade e 
aumentar as oportunidades de emprego 
através do desenvolvimento de mercados 
de trabalho de elevada qualidade e 
inclusivos na União, abertos e acessíveis a 
todos, respeitando os direitos dos 
trabalhadores em toda a UE.

Or. en

Alteração 632
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Promover a mobilidade voluntária 
de trabalhadores numa base justa e 
aumentar as oportunidades de emprego 
através do desenvolvimento de mercados 
de trabalho de elevada qualidade, 
acessíveis e inclusivos, respeitando os 
direitos dos trabalhadores em toda a 
União.
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Or. en

Alteração 633
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema de mercado relacionado com a 
disponibilização de microfinanciamento 
para microempresas em fase de arranque e 
de desenvolvimento, em especial as que 
empregam pessoas vulneráveis;

e) Apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema de mercado relacionado com a 
disponibilização de microfinanciamento 
para microempresas em fase de arranque e 
de desenvolvimento, em especial as que 
oferecem às pessoas vulneráveis condições 
de trabalho de elevada qualidade e acesso 
à segurança social, a fim de ajudar a 
identificar e validar os exemplos de boas 
práticas políticas, como as abordagens 
eficazes em matéria de contratos públicos 
para as micro e pequenas e médias 
organizações;

Or. en

Alteração 634
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema de mercado relacionado com 
a disponibilização de microfinanciamento 
para microempresas em fase de arranque e 
de desenvolvimento, em especial as que 
empregam pessoas vulneráveis;

e) Apoiar a disponibilização de 
microfinanciamento para microempresas e 
cooperativas sociais em fase de arranque e 
de desenvolvimento, em especial as que 
empregam pessoas em situações 
vulneráveis e as que são geridas por 
empresários oriundos de meios sociais 
desfavorecidos;
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Or. en

Alteração 635
Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema de mercado relacionado com a 
disponibilização de microfinanciamento 
para microempresas em fase de arranque e 
de desenvolvimento, em especial as que 
empregam pessoas vulneráveis;

e) Apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema de mercado relacionado com a 
disponibilização de microfinanciamento 
para microempresas em fase de arranque e 
de desenvolvimento, em especial as que 
empregam pessoas em situação de 
vulnerabilidade;

Or. es

Alteração 636
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas sociais;

f) Favorecer a ligação em rede e a 
cooperação transnacional a nível da 
União e reforçar o diálogo com e entre as 
partes interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as partes interessadas 
essenciais envolvidas em estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas sociais;

Or. en
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Alteração 637
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas sociais;

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas sociais
e organizações não-governamentais;

Or. en

Alteração 638
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas 
sociais;

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas da 
economia social;

Or. es

Alteração 639
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas sociais;

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as ONG, as
instituições de microfinanciamento e as 
instituições que prestam financiamento às 
empresas sociais;

Or. en

Alteração 640
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 4.º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas sociais;

f) Favorecer a ligação em rede a nível 
da União e o diálogo com e entre as partes 
interessadas relevantes nos domínios 
referidos no artigo 3 .º, e contribuir para 
reforçar a capacidade institucional dessas 
partes interessadas, incluindo os serviços 
públicos de emprego (SPE), os organismos 
de segurança social, as instituições de 
microfinanciamento e as instituições que 
prestam financiamento às empresas sociais;

Or. en

Alteração 641
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Apoiar o desenvolvimento de 
empresas sociais e a emergência de um 
mercado de investimento social, 
facilitando as interações públicas e 
privadas e a participação de fundações e 
de intervenientes filantrópicos nesse 
mercado;

g) Apoiar o desenvolvimento de 
empresas sociais;

Or. en

Alteração 642
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Apoiar o desenvolvimento de 
empresas sociais e a emergência de um 
mercado de investimento social, facilitando 
as interações públicas e privadas e a 
participação de fundações e de 
intervenientes filantrópicos nesse mercado;

g) Apoiar o desenvolvimento de 
empresas da economia social e a 
emergência de um mercado de 
investimento social, facilitando as 
interações públicas e privadas e a 
participação de fundações e de 
intervenientes filantrópicos nesse mercado;

Or. es

Alteração 643
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Apoiar o desenvolvimento de 
empresas sociais e a emergência de um 
mercado de investimento social, facilitando 
as interações públicas e privadas e a 

g) Apoiar o desenvolvimento de 
empresas sociais e a emergência de um 
mercado de investimento social, facilitando 
as interações públicas e privadas e a 
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participação de fundações e de
intervenientes filantrópicos nesse mercado;

participação de fundações, organizações 
da sociedade civil e intervenientes 
filantrópicos nesse mercado;

Or. en

Alteração 644
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de
acolhimento de crianças, estabelecimentos 
de ensino e formação, cuidados de saúde e 
cuidados de longa duração)  necessárias à 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, educação e
acolhimento de crianças na primeira 
infância, prestação de cuidados a idosos, 
requisitos em matéria de acessibilidade e 
reorientação do apoio institucional para o 
apoio comunitário ou familiar, 
estabelecimentos de ensino e formação, 
cuidados de saúde e cuidados de longa 
duração) necessárias à aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, e 
designadamente o seu princípio n.º 11 
sobre a inclusão social das crianças;

Or. en

Alteração 645
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de 
acolhimento de crianças, estabelecimentos 

h) Proporcionar apoio para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo, entre outras, alojamento
energeticamente eficiente, estruturas de 
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de ensino e formação, cuidados de saúde e
cuidados de longa duração) necessárias à 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

acolhimento de crianças, estabelecimentos 
de ensino e formação, cuidados de saúde,
cuidados de longa duração e cuidados a 
idosos, bem como reorientação do apoio 
institucional para o apoio comunitário) 
necessárias à aplicação do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 646
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de 
acolhimento de crianças, estabelecimentos 
de ensino e formação, cuidados de saúde e 
cuidados de longa duração) necessárias à 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de 
acolhimento de crianças, estabelecimentos 
de ensino e formação, cuidados de saúde e 
cuidados de longa duração e estratégias de 
desenvolvimento lideradas pela 
comunidade) necessárias à aplicação do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas;

Or. en

Alteração 647
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de 
acolhimento de crianças, estabelecimentos 
de ensino e formação, cuidados de saúde e 

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de 
acolhimento de crianças, estabelecimentos 
de ensino e formação, cuidados de saúde e 
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cuidados de longa duração) necessárias à 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

cuidados de longa duração, incluindo 
requisitos de acessibilidade para pessoas 
portadoras de deficiências) necessárias à 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

Or. en

Alteração 648
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Favorecer a cooperação 
transnacional, a fim de acelerar a 
transferência e facilitar a extrapolação de 
soluções inovadoras, nomeadamente nos 
domínios do emprego, das competências e 
da inclusão social, em toda a Europa;

i) Identificar e validar inovações 
sociais, adaptar modelos e abordagens 
transfronteiras que tenham demonstrado 
produzir um impacto elevado e favorecer a 
cooperação transnacional e facilitar a 
aprendizagem política mútua entre os 
Estados-Membros, a fim de acelerar a 
transferência e facilitar a extrapolação de 
soluções inovadoras, nomeadamente nos 
domínios do emprego, das competências e 
da inclusão social, em toda a Europa.

Or. en

Alteração 649
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Favorecer a cooperação 
transnacional, a fim de acelerar a 
transferência e facilitar a extrapolação de 
soluções inovadoras, nomeadamente nos 
domínios do emprego, das competências e 
da inclusão social, em toda a Europa;

i) Favorecer a cooperação 
transnacional, a fim de acelerar a 
transferência e facilitar a extrapolação de 
soluções inovadoras, nomeadamente nos 
domínios da luta contra a pobreza, do 
emprego, das competências e da inclusão 
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social, em toda a Europa;

Or. en

Alteração 650
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a aplicação das normas 
sociais e laborais internacionais pertinentes 
no contexto do controlo da globalização e 
da dimensão externa das políticas da União 
nos domínios referidos no artigo 4.º.

j) Apoiar a aplicação das normas 
sociais e laborais internacionais pertinentes 
no contexto do controlo da globalização e 
da dimensão externa das políticas da União 
nos domínios referidos no artigo 3.º.

Or. en

Alteração 651
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Concentração temática e financiamento

A parte da dotação financeira do FSE + 
destinada à vertente Emprego e Inovação 
Social a que se refere o artigo 5.º-B, n.º 2, 
alínea a) é repartida ao longo de todo o 
período relativamente aos objetivos 
específicos definidos no artigo -23.º, de 
acordo com as seguintes percentagens 
indicativas:

a) 55% para o objetivo específico 1;

b) 18% para o objetivo específico 2;
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c) 18% para o objetivo específico 3;

Or. en

Justificação

Tal como acordado entre as instituições durante as negociações do Regulamento «Omnibus».

Alteração 652
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Só são elegíveis para financiamento 
as ações que visem a consecução dos 
objetivos referidos nos artigos 3.º e 4.º

1. Só são elegíveis para financiamento 
as ações que visem a consecução dos 
objetivos referidos nos artigos 3.º, -23.º e 
23.º

Or. en

Alteração 653
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) reconhecimento de competências e 
qualificações para facilitar o acesso ao 
mercado de trabalho e a mobilidade 
laboral;

Or. en

Alteração 654
Michael Detjen
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) – ponto i)

Texto da Comissão Alteração

i) parcerias transfronteiriças e 
serviços de apoio em regiões 
transfronteiriças,

i) Estabelecer atividades de parcerias
transfronteiriças por serviços públicos de 
emprego e parceiros sociais e que 
proporcionem serviços de apoio 
multilingues para prestar serviços de 
informação, aconselhamento e colocação 
prestados por trabalhadores fronteiriços, 
trabalhadores, pessoas à procura de 
emprego e empregadores a trabalhadores 
transfronteiriços em regiões 
transfronteiriças;

Or. de

Alteração 655
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) parcerias transfronteiriças e 
serviços de apoio em regiões 
transfronteiriças,

(i) a estrutura e as atividades de 
parcerias transfronteiriças compostas por 
serviços públicos de emprego e parceiros 
sociais e os serviços de apoio multilingue 
que prestam para informar, aconselhar e 
encontrar colocação para pendulares 
transfronteiriços, trabalhadores, 
candidatos a um emprego e empregadores 
em regiões transfronteiriças;

Or. en

Alteração 656
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) parcerias transfronteiriças e 
serviços de apoio em regiões 
transfronteiriças,

(i) parcerias transfronteiriças e 
serviços de apoio que prestam 
informações e aconselhamento a 
trabalhadores e lhes encontram 
colocações, incluindo aprendizes, 
estagiários, formandos e trabalhadores 
pendulares, bem como candidatos a 
emprego e empregadores, em regiões 
transfronteiriças;

Or. en

Alteração 657
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) um regime de mobilidade de 
trabalhadores específico a nível da União 
para preencher vagas de emprego onde 
tenham sido identificadas lacunas no 
mercado de trabalho,

(ii) um regime de mobilidade de 
trabalhadores específico a nível da União 
para preencher vagas de emprego,

Or. en

Alteração 658
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) – ponto iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) apoio ao microfinanciamento e às 
empresas sociais, inclusive através de 
operações de financiamento misto como a 
partilha de riscos assimétrica ou a redução 
dos custos de transação, bem como apoio 

iii) apoio ao microfinanciamento e às 
empresas da economia social, inclusive 
através de operações de financiamento 
misto como a partilha de riscos assimétrica 
ou a redução dos custos de transação, bem 
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ao desenvolvimento de infraestruturas 
sociais e competências,

como apoio ao desenvolvimento de 
infraestruturas sociais e competências,

Or. es

Alteração 659
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) dos pontos de contacto nacionais 
que forneçam orientação, informação e 
assistência relacionados com a execução
da vertente,

(ii) dos pontos de contacto nacionais 
que forneçam orientação, informação e 
assistência relacionada com a execução da 
vertente, bem como de plataformas 
nacionais que proporcionem 
aprendizagem ao longo da vida e ofertas 
de educação de adultos relacionadas com 
os objetivos específicos;

Or. en

Alteração 660
Elena Gentile

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) das administrações, das instituições 
de segurança social e dos serviços de 
emprego responsáveis pela promoção da 
mobilidade da mão de obra nos países 
participantes, das instituições de 
microfinanciamento e instituições de 
financiamento às empresas sociais ou a 
outros agentes de investimento social, bem 
como a criação de redes,

(iii) das administrações, das instituições 
de segurança social e dos serviços de 
emprego responsáveis pela promoção da 
mobilidade da mão de obra nos países 
participantes, das instituições de 
microfinanciamento e instituições de 
financiamento à economia social e às 
empresas sociais ou a outros agentes de 
investimento social, bem como a criação de 
redes,

Or. en



PE628.408v01-00 68/122 AM\1163931PT.docx

PT

Alteração 661
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) das administrações, das instituições 
de segurança social e dos serviços de 
emprego responsáveis pela promoção da 
mobilidade da mão de obra nos países 
participantes, das instituições de 
microfinanciamento e instituições de 
financiamento às empresas sociais ou a 
outros agentes de investimento social, bem 
como a criação de redes,

(iii) das administrações, das instituições 
de segurança social e dos serviços de 
emprego responsáveis pela promoção da 
mobilidade da mão de obra nos países 
participantes, dos serviços de orientação 
profissional, das instituições de 
microfinanciamento e instituições de 
financiamento às empresas sociais ou a 
outros agentes de investimento social, bem 
como a criação de redes,

Or. en

Alteração 662
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – ponto iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) das administrações, das instituições 
de segurança social e dos serviços de 
emprego responsáveis pela promoção da 
mobilidade da mão de obra nos países 
participantes, das instituições de 
microfinanciamento e instituições de 
financiamento às empresas sociais ou a 
outros agentes de investimento social, bem 
como a criação de redes,

iii) das administrações, das instituições 
de segurança social e dos serviços de 
emprego responsáveis pela promoção da 
mobilidade da mão de obra nos países 
participantes, das instituições de 
microfinanciamento e instituições de 
financiamento às empresas da economia 
social ou a outros agentes de investimento 
social, bem como a criação de redes,

Or. es

Alteração 663
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
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Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) das partes interessadas com vista à 
cooperação transnacional,

(iv) dos parceiros sociais e das partes 
interessadas com vista à cooperação 
transnacional e transfronteiriça,

Or. en

Alteração 664
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – ponto iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) das partes interessadas com vista à 
cooperação transnacional,

iv) das partes interessadas (por 
exemplo, os parceiros sociais) com vista à 
cooperação transnacional e 
transfronteiriça,

Or. de

Alteração 665
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) das partes interessadas com vista à 
cooperação transnacional,

(iv) dos parceiros sociais e de outras
partes interessadas com vista à cooperação 
transnacional e transfronteiriça,

Or. en
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Alteração 666
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) eventos, conferências e seminários 
da Presidência do Conselho.

Suprimido

Or. en

Alteração 667
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) assistência técnica e 
administrativa na execução do programa 
de trabalho, como por exemplo atividades 
de preparação, monitorização, controlo, 
auditoria e avaliação, incluindo sistemas 
de tecnologias da informação.

Or. en

Alteração 668
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As ações elegíveis de parcerias 
transfronteiriças ou das partes 
interessadas a que se refere o n.º 2, 
financiadas no seguimento de convites à 
apresentação de propostas, são, regra 
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geral, cofinanciadas a 95 % das despesas 
totais elegíveis da União. Só podem ser 
concedidos apoios financeiros que 
ultrapassem este limite em circunstâncias 
excecionais devidamente justificadas.

Or. de

Alteração 669
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As ações elegíveis das parcerias 
transfronteiriças ou das partes 
interessadas a que se refere o n.º 2 são 
cofinanciadas pela União até ao limite de 
95 % do total das despesas elegíveis. Só 
será concedido apoio financeiro adicional 
em circunstâncias excecionais 
devidamente justificadas.

Or. en

Alteração 670
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A

Governação

A Comissão consulta as partes 
interessadas da União, em especial os 
parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil, sobre os programas de 
trabalho relativos à vertente Emprego e 
Inovação Social, as suas prioridades e 
orientações políticas e respetiva aplicação.
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2. A Comissão estabelece as ligações 
necessárias com o Comité do Emprego, o 
Comité da Proteção Social, o Comité 
Consultivo para a Saúde e a Segurança 
no Trabalho, o Grupo de diretores-gerais 
para as relações laborais e o Comité 
Consultivo para a Livre Circulação dos 
Trabalhadores, a fim de assegurar que os 
mesmos sejam regular e devidamente 
informados dos progressos na execução 
do Programa. A Comissão informa 
igualmente outros comités responsáveis 
por políticas, instrumentos e ações 
relevantes para o Programa.

3. Os resultados das ações empreendidas 
ao abrigo da vertente Emprego e 
Inovação Social devem ser regular e 
devidamente comunicados e divulgados 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, bem como aos 
parceiros sociais e ao público, a fim de 
maximizar o seu impacto, sustentabilidade 
e valor acrescentado a nível da União.

Or. de

Alteração 671
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A

Governação

1. A Comissão consulta as partes 
interessadas da União, e designadamente 
os parceiros sociais e organizações da 
sociedade civil, sobre os programas de 
trabalho em matéria de emprego e 
inovação social, assim como sobre as suas 
prioridades, orientação estratégica e 
execução.
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2. A Comissão estabelece as ligações 
necessárias com o Comité do Emprego, o 
Comité da Proteção Social, o Comité 
Consultivo para a Saúde e a Segurança 
no Trabalho, o Grupo de Diretores-Gerais 
para as Relações Laborais e o Comité 
Consultivo para a Livre Circulação dos 
Trabalhadores, a fim de assegurar que os 
mesmos sejam regular e devidamente 
informados dos progressos na execução 
do programa. A Comissão informa 
igualmente os outros comités responsáveis 
por estratégias, instrumentos e ações 
relevantes para o programa.

3. Os resultados das ações empreendidas 
no âmbito da vertente do emprego e 
inovação social são regular e devidamente 
comunicados e divulgados, numa forma 
adequada, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, bem 
como aos parceiros sociais e ao público, a 
fim de maximizar o impacto, 
sustentabilidade e valor acrescentado 
destes resultados aa nível da União.

Or. en

Justificação

The employment and social innovation strand requires close monitoring by the social partners 
and civil society actors as well as by the relevant bodies and committees. In contrast to the 
health strand, the draft regulation does not contain an article on governance for the 
employment and social innovation strand. This should be included as a separate article. 
Paragraph 1 is in line with the ESF+ draft regulation regarding the health strand (Article 29) 
and identifies the stakeholders responsible for the employment and social innovation strand. 
Paragraph 2 is taken from the EaSI Regulation (Article 8) and names the competent 
committees at European level which should be involved. Paragraph 3 is also taken from the 
EaSI Regulation (Article 9(2)) and establishes the link with the European Parliament, the 
EESC, the CoR and the social partners and the public.

Alteração 672
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)



PE628.408v01-00 74/122 AM\1163931PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A

Governação

1. A Comissão consulta as partes 
interessadas da União, e designadamente 
os parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil, sobre os programas de 
trabalho em matéria de emprego e 
inovação social, assim como sobre as suas 
prioridades, orientação estratégica e 
execução.

2. A Comissão estabelece as ligações 
necessárias com o Comité do Emprego, o 
Comité da Proteção Social, o Comité 
Consultivo para a Saúde e a Segurança 
no Trabalho, o Grupo de Diretores-Gerais 
para as Relações Laborais e o Comité 
Consultivo para a Livre Circulação dos 
Trabalhadores, a fim de assegurar que os 
mesmos sejam regular e devidamente 
informados dos progressos na execução 
do programa. A Comissão informa 
igualmente os outros comités responsáveis 
por estratégias, instrumentos e ações 
relevantes para o programa.

3. Os resultados das ações empreendidas 
no âmbito da vertente do emprego e 
inovação social são regular e devidamente 
comunicados ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, bem 
como aos parceiros sociais e ao público, a 
fim de maximizar o impacto, 
sustentabilidade e valor acrescentado 
destes resultados aa nível da União.

Or. en

Alteração 673
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A

Governação

1. A Comissão consulta as partes 
interessadas da União, e designadamente 
os parceiros sociais e organizações da 
sociedade civil, sobre os programas de 
trabalho em matéria de emprego e 
inovação social, assim como sobre as suas 
prioridades, orientação estratégica e 
execução.

2. A Comissão estabelece as ligações 
necessárias com o Comité do Emprego, o 
Comité da Proteção Social, o Comité 
Consultivo para a Saúde e a Segurança 
no Trabalho, o Grupo de Diretores-Gerais 
para as Relações Laborais e o Comité 
Consultivo para a Livre Circulação dos 
Trabalhadores, a fim de assegurar que os 
mesmos sejam regular e devidamente 
informados dos progressos na execução 
destes programas. A Comissão informa 
igualmente outros comités responsáveis 
por políticas, instrumentos e ações 
relevantes para a vertente Emprego e 
Inovação Social.

Or. en

Alteração 674
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Apenas são elegíveis para 
financiamento as ações que visem a 
consecução dos objetivos referidos nos 

Suprimido
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artigos 3.º e 4.º

Or. en

Justificação

Este número duplica o artigo 27.º, n.º 1. No que se refere à vertente Emprego e Inovação 
Social, está incluído no artigo que define as ações elegíveis.

Alteração 675
Georgi Pirinski

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) desenvolver e implementar 
políticas e medidas que visem melhorar o 
acesso a cuidados de saúde universais; 

Or. en

Alteração 676
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) apoiar os Estados-Membros na 
transferência de conhecimentos úteis para 
os processos nacionais de reformas no 
sentido de aumentar a eficácia, a 
acessibilidade e a resiliência dos sistemas 
de saúde e melhorar a promoção da saúde e 
a prevenção de doenças, abordando, 
nomeadamente, os desafios identificados 
no âmbito do Semestre Europeu,

(iii) apoiar os Estados-Membros na 
transferência de conhecimentos úteis para 
os processos nacionais de reformas no 
sentido de aumentar a eficácia, a 
acessibilidade, a não-discriminação, a 
inclusão e a resiliência dos sistemas de 
saúde e melhorar a promoção da saúde e a 
prevenção de doenças, abordando, 
nomeadamente, os desafios identificados 
no âmbito do Semestre Europeu,
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Or. en

Alteração 677
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) assistência técnica e 
administrativa na implementação do 
programa de trabalho, como por exemplo 
atividades de preparação, monitorização, 
controlo, auditoria e avaliação, incluindo 
sistemas de tecnologias da informação.

Or. en

Alteração 678
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Formas de financiamento da UE e métodos 
de execução

Formas de financiamento da UE

Or. en

Alteração 679
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A vertente Emprego e Inovação 
Social e vertente Saúde podem prestar 
financiamento sob qualquer uma das 
formas previstas no Regulamento 
Financeiro, nomeadamente subvenções, 
prémios, contratos e pagamentos 
voluntários às organizações internacionais 
de que a União Europeia seja membro ou 
em cujo trabalho participe.

1. A vertente Emprego e Inovação 
Social e a vertente Saúde podem prestar 
financiamento sob qualquer uma das 
formas previstas no Regulamento 
Financeiro, nomeadamente subvenções, 
prémios, contratos e contribuições para as
organizações internacionais de que a União 
Europeia seja membro ou em cujo trabalho 
participe.

Or. en

Alteração 680
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas 
diretamente, tal como previsto no 
Regulamento Financeiro, ou 
indiretamente através dos organismos 
referidos no artigo [61.º, n.º 1, alínea c),] 
do Regulamento Financeiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

As modalidades de execução estão previstas no artigo 3.º-A.

Alteração 681
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 32 – título
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Texto da Comissão Alteração

Programa de trabalho e coordenação Programa de trabalho

Or. en

Justificação

A coordenação está prevista no artigo 3.º-C.

Alteração 682
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

1. A vertente Emprego e Inovação Social e 
a vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [110.º] do Regulamento Financeiro.

2. A Comissão deve adotar atos delegados 
para estabelecer os programas de trabalho 
referidos no n.º 1. Esses atos delegados 
devem ser adotados em conformidade com 
o artigo 38º.

3. Os programas de trabalho devem, se for 
caso disso, abranger um período de três 
anos consecutivos, e conter uma descrição 
das ações a financiar, os procedimentos 
para selecionar ações a apoiar pela 
União, a cobertura geográfica, o público-
alvo e um prazo de execução indicativo. 
Os programas de trabalho devem incluir 
igualmente uma indicação do montante 
atribuído a cada objetivo operacional.

4. A fim de assegurar uma maior 
transparência e prestação de contas, a 
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comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar a Comissão a 
comparecer perante a comissão para 
debater um projeto de programa de 
trabalho a que se refere o n.º 1 antes da 
adoção de um ato delegado pela Comissão 
que estabelece o programa de trabalho.

Or. en

Alteração 683
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

A Comissão adota, através de atos de 
execução, os programas de trabalho 
anuais que estabelecem, em especial, as 
ações a realizar, incluindo a repartição 
indicativa dos recursos financeiros. Esses 
atos de execução são adotados nos termos 
do procedimento de exame a que se refere 
o artigo 39.º, n.º 2-A.

Or. en

Justificação

Nas vertentes da gestão direta e indireta deve ficar claro o modo como os programas de 
trabalho serão aprovados. A participação dos Estados-Membros e do Parlamento Europeu 
neste processo é altamente desejável.
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Alteração 684
Verónica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 38.º, para 
estabelecer os programas de trabalho 
referidos no artigo [108.º] do Regulamento 
Financeiro, a fim de complementar a 
vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde. Os programas de trabalho 
devem estabelecer, quando aplicável, o 
montante global reservado para as 
operações de financiamento misto.

Or. en

Justificação

Esta alteração está em conformidade com as orientações dadas pelo Presidente Antonio 
Tajani na sua carta de 18 de setembro de 2018, segundo o qual medidas como os objetivos e 
as prioridades, as dotações financeiras em termos gerais, os critérios de elegibilidade, 
seleção e concessão, as condições, as definições e os métodos de cálculo devem ser adotados 
por atos delegados.

Alteração 685
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto. No que respeita à 
vertente Emprego e Inovação Social, 
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devem ser previstos programas de 
trabalho plurianuais e convenções de 
subvenção entre a União e os 
responsáveis pela ação.

Or. de

Alteração 686
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto.

A vertente Emprego e Inovação Social e a 
vertente Saúde serão executadas por meio 
de programas de trabalho referidos no 
artigo [108.º] do Regulamento Financeiro. 
Os programas de trabalho devem 
estabelecer, quando aplicável, o montante 
global reservado para as operações de 
financiamento misto. No que diz respeito à 
vertente Emprego e Inovação Social, 
devem ser fornecidos ao gestor do projeto 
programas de trabalho plurianuais e 
acordos de financiamento da União.

Or. en

Alteração 687
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve promover sinergias e 
assegurar uma coordenação efetiva entre 
a vertente Saúde do FSE+ e o Programa 
de Apoio às Reformas, incluindo o 
instrumento de execução dessas mesmas 
reformas e o instrumento de assistência 

Suprimido
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técnica.

Or. en

Justificação

A coordenação está prevista no artigo 3.º-C.

Alteração 688
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser estabelecidos 
indicadores para acompanhar a execução 
das vertentes e os progressos alcançados na 
consecução dos objetivos específicos
enunciados no artigo 4.º e dos objetivos 
operacionais enunciados nos artigos 23.º e 
26.º.

1. Devem ser estabelecidos 
indicadores para acompanhar a execução 
das vertentes e os progressos alcançados na 
consecução dos objetivos gerais
enunciados no artigo 4.º e dos objetivos 
operacionais enunciados nos artigos 23.º e 
26.º.

Or. en

Alteração 689
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para complementar ou alterar os 
indicadores constantes do anexo III, 
sempre que tal seja considerado necessário 
para assegurar uma avaliação eficaz dos 
progressos realizados na execução das 
vertentes.

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 38.º para complementar ou alterar os 
indicadores constantes do anexo II-A e do 
anexo III, sempre que tal seja considerado 
necessário para assegurar uma avaliação 
eficaz dos progressos realizados na 
execução das vertentes.
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Or. en

Alteração 690
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para permitir um 
acompanhamento regular das vertentes e 
fazer os ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão deve 
elaborar um primeiro relatório de 
acompanhamento, quantitativo e 
qualitativo, abrangendo o primeiro ano, 
seguido de três relatórios abrangendo 
períodos consecutivos de dois anos, e 
transmitir esses relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Os relatórios 
devem ser igualmente transmitidos, para 
conhecimento, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões. 
Os relatórios devem dar conta dos 
resultados das vertentes e da forma como, 
nas suas atividades, foram aplicados os 
princípios da igualdade entre mulheres e 
homens e da integração da perspetiva de 
género, bem como da forma como foram 
abordados os aspetos ligados à luta contra 
a discriminação, incluindo questões de 
acessibilidade. Os relatórios devem ser 
postos à disposição do público, a fim de 
garantir uma maior transparência das 
vertentes.

Or. en

Alteração 691
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar das vertentes 
deve realizar-se assim que estiverem 
disponíveis informações suficientes 
acerca da sua execução, mas o mais 
tardar quatro anos após o início da 
execução das vertentes.

2. Deve ser realizada uma avaliação 
intercalar das vertentes até 31 de dezembro 
de 2024 para medir, em termos 
quantitativos e qualitativos, os progressos 
obtidos na consecução dos seus objetivos, 
abordar o ambiente social na União e 
eventuais mudanças introduzidas pela 
legislação da União, apurar se os recursos
das vertentes foram eficientemente 
utilizados e avaliar o respetivo valor 
acrescentado à escala da União. Os 
resultados da referida avaliação 
intercalar devem ser apresentados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 692
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre a vertente 
Emprego e Inovação Social e a vertente 
Saúde, as respetivas ações e os resultados. 
Os recursos financeiros afetados à vertente 
Emprego e Inovação Social e à vertente 
Saúde devem também contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
enunciados nos artigo 4.º, 23.º e 26.º.

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre a vertente 
Emprego e Inovação Social e a vertente 
Saúde, as respetivas ações e os resultados. 
Os recursos financeiros afetados à vertente 
Emprego e Inovação Social e à vertente 
Saúde devem também contribuir para a 
comunicação das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos enunciados 
nos artigo 4.º, 23.º e 26.º.

Or. en
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Alteração 693
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido

Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.º 6, no artigo 
21.º, n.º 5, e no artigo 33.º, n.º 3, é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado a partir da entrada em 
vigor do presente regulamento.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.º 6, no artigo 21.º, n.º 5, e no 
artigo 33.º, n.º 3, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma 
data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar melhor», de 13 
de abril de 201628.

5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 15.º, n.º 6, 
no artigo 21.º, n.º 5, e no artigo 33.º, n.º 3, 
só entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
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objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo pode ser prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

__________________

28 JO L 123, de 12.5.2016, p. 13.

Or. de

Alteração 694
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.º 6, no artigo 21.º, 
n.º 5, e no artigo 33.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 15.º, n.º 6, no artigo 21.º, 
n.º 5, no artigo 32.º. n.º 2, e no artigo 33.º, 
n.º 3, é conferido à Comissão por um 
período indeterminado a partir da entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 695
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.º 6, no artigo 21.º, n.º 5, e no 
artigo 33.º, n.º 3, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 15.º, n.º 6, no artigo 21.º, n.º 5, no 
artigo 32.º, n.º 2, e no artigo 33.º, n.º 3, 
pode ser revogada em qualquer momento 
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Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já 
em vigor.

pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 696
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 15.º, n.º 6, 
no artigo 21.º, n.º 5, e no artigo 33.º, n.º 3, 
só entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 15.º, n.º 6, 
no artigo 21.º, n.º 5, no artigo 32.º, n.º 2, e 
no artigo 33.º, n.º 3, só entram em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Alteração 697
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta de regulamento
Artigo 39 – título
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Texto da Comissão Alteração

Procedimento de comité para o apoio geral 
do FSE+ em regime de gestão partilhada

Procedimento de comité para o apoio geral 
do FSE+

Or. en

Justificação

A comitologia não deve limitar-se apenas à vertente de gestão partilhada do FSE+, mas 
aplicar-se também às vertentes do Emprego e Inovação Social e da Saúde.

Alteração 698
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificação

A presente proposta está relacionada com a anterior proposta de alteração do artigo 32.º.

Alteração 699
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Comité previsto no artigo 163.º do TFUE Comité do FSE+ previsto no artigo 163.º 
do TFUE

Or. en
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Alteração 700
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Soraya Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 163.º do TFUE (o 
Comité do FSE+).

1. A Comissão é assistida por um
comité alargado com base no artigo 163.º 
do TFUE (o Comité do FSE+). A 
composição do Comité será aprovada pela 
Comissão, a fim de assegurar a 
transparência e uma representação 
equilibrada.

Or. en

Alteração 701
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores, um 
representante da sociedade civil nos 
termos do artigo 6.º, n.º 1, secção 1-C do 
Regulamento Disposições Comuns1 e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

1 Regulamento (UE) n.º ... / ... de ... que 
estabelece disposições comuns sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu Mais, 
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o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e 
regras financeiras para estes fundos e o 
Fundo para o Asilo e a Migração, o 
Fundo para a Segurança Interna e o 
Instrumento de Gestão das Fronteiras e 
dos Vistos (JO ..., …, p. ...).

Or. en

Alteração 702
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores e um 
representante da sociedade civil, em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c), do [Regulamento Disposições 
Comuns], bem como um suplente para 
cada um dos membros, para um período 
máximo de sete anos. Na ausência de um 
membro, o suplente participa de pleno 
direito nos trabalhos do Comité.

Or. de

Alteração 703
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
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representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores, um 
representante das organizações da 
sociedade civil pertinentes, um 
representante dos organismos de defesa 
da igualdade ou de outros organismos 
independentes de defesa dos direitos 
humanos e um suplente para cada um dos 
membros, para um período máximo de sete 
anos. Na ausência de um membro, o 
suplente participa de pleno direito nos 
trabalhos do Comité.

Or. en

Alteração 704
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores, um 
representante da sociedade civil e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

Or. en

Alteração 705
Elena Gentile

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

2. Cada Estado-Membro deve nomear 
um representante do governo, um 
representante das organizações de 
trabalhadores, um representante das 
organizações de empregadores, um 
representante da sociedade civil e um 
suplente para cada um dos membros, para 
um período máximo de sete anos. Na 
ausência de um membro, o suplente 
participa de pleno direito nos trabalhos do 
Comité.

Or. en

Alteração 706
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores e as 
organizações de empregadores a nível da 
União.

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores e as 
organizações de empregadores, as 
organizações da sociedade civil 
pertinentes e os organismos de defesa da 
igualdade a nível da União.

Or. en

Alteração 707
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores e as 
organizações de empregadores a nível da 
União.

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores, as 
organizações de empregadores e as 
organizações da sociedade civil a nível da 
União.

Or. en

Alteração 708
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores e as 
organizações de empregadores a nível da 
União.

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores, as 
organizações de empregadores e as 
organizações da sociedade civil a nível da 
União.

Or. en

Alteração 709
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores e as 
organizações de empregadores a nível da 
União.

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores e as 
organizações de empregadores, bem como 
a sociedade civil, a nível da União.
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Or. de

Alteração 710
Elena Gentile

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores e as 
organizações de empregadores a nível da 
União.

3. O Comité do FSE+ inclui um 
representante de cada uma das 
organizações que representam as 
organizações de trabalhadores, as 
organizações de empregadores e da 
sociedade civil a nível da União.

Or. en

Alteração 711
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Comité do FSE + pode convidar 
para as suas reuniões representantes do 
Banco Europeu de Investimento e do 
Fundo Europeu de Investimento, bem 
como representantes das organizações 
pertinentes da sociedade civil.

Or. en

Justificação

Atualização do regulamento em vigor.

Alteração 712
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues
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Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Importa salvaguardar o equilíbrio 
de géneros e a representação adequada 
dos grupos minoritários e de outros 
grupos excluídos no Comité do FSE+.

Or. en

Alteração 713
Claude Rolin

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Questões relacionadas com o 
contributo do FSE+ para a concretização 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
incluindo as recomendações específicas 
por país e as prioridades relacionadas 
com o Semestre Europeu (programas 
nacionais de reformas, etc.);

a) Questões relacionadas com o 
contributo do FSE+ para a concretização 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

Or. fr

Alteração 714
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Questões relacionadas com o 
contributo do FSE+ para a concretização 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
incluindo as recomendações específicas 
por país e as prioridades relacionadas com 
o Semestre Europeu (programas nacionais 
de reformas, etc.);

a) Questões relacionadas com o 
contributo do FSE+ para a concretização 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
incluindo as recomendações específicas 
por país e as prioridades relacionadas com 
o Semestre Europeu (programas nacionais
de reformas, relatórios anuais dos países, 
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etc.);

Or. en

Alteração 715
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Questões relacionadas com a 
avaliação pela Comissão da capacidade de 
resposta em termos de prioridades de 
programação, tal como exigido no 
artigo 11.º.

Or. en

Alteração 716
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pareceres do Comité do FSE+ devem 
ser aprovados por maioria absoluta dos 
votos validamente expressos e 
comunicados ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, para 
informação. A Comissão deve informar o 
Comité do FSE+ sobre o modo como teve 
em consideração os seus pareceres.

Os pareceres do Comité do FSE+ devem 
ser aprovados por maioria absoluta dos 
votos validamente expressos e 
comunicados ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, para 
informação. A Comissão deve informar o 
Comité do FSE+ por escrito sobre o modo 
como teve em consideração os seus 
pareceres.

Or. en
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Alteração 717
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité do FSE+ pode criar
grupos de trabalho para cada uma das 
vertentes do FSE+.

6. O Comité do FSE + criará grupos 
de trabalho para cada uma das prioridades 
de programação, tal como estabelecido 
nos artigos 9.º a 10.º, alínea c) (nova) . O 
comité pode instituir grupos de trabalho 
adicionais.

Or. en

Alteração 718
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité do FSE+ pode criar 
grupos de trabalho para cada uma das 
vertentes do FSE+.

6. O Comité do FSE+ pode criar 
grupos de trabalho.

Or. en

Alteração 719
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 41 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições transitórias para o FSE+ em 
regime de gestão partilhada

Disposições transitórias para a vertente 
Coesão Social e Direitos Sociais
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Or. en

Alteração 720
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se necessário, podem ser inscritas 
no orçamento relativo ao período posterior 
a 2027 dotações para cobrir as despesas 
previstas no artigo 5.º, n.º 6 [Assistência 
técnica e administrativa], a fim de garantir 
a gestão das ações não concluídas até 31 de 
dezembro de 2027.

3. Se necessário, podem ser inscritas 
no orçamento relativo ao período posterior 
a 2027 dotações para cobrir as despesas 
previstas no artigo 24.º, n.º 2, alínea d-A) e 
no artigo 27.º, n.º 2, alínea d-A)
[Assistência técnica e administrativa], a 
fim de garantir a gestão das ações não 
concluídas até 31 de dezembro de 2027.

Or. en

Alteração 721
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os reembolsos de instrumentos 
financeiros estabelecidos pelo programa 
para o Emprego e a Inovação Social (EaSI 
2014-2020) devem ser investidos nos 
instrumentos financeiros da «secção
social» do Fundo InvestEU estabelecido 
pelo Regulamento XXX.

4. Os reembolsos de instrumentos 
financeiros estabelecidos pelo programa 
para o Emprego e a Inovação Social (EaSI 
2014-2020) devem ser investidos na 
vertente Emprego e Inovação Social do 
FSE+.

Or. de

Alteração 722
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os reembolsos de instrumentos 
financeiros estabelecidos pelo programa 
para o Emprego e a Inovação Social (EaSI 
2014-2020) devem ser investidos nos 
instrumentos financeiros da «secção 
social» do Fundo InvestEU estabelecido 
pelo Regulamento XXX.

4. Os reembolsos de instrumentos 
financeiros estabelecidos pelo programa 
para o Emprego e a Inovação Social (EaSI 
2014-2020) devem ser investidos na 
vertente Emprego e Inovação Social do 
FSE+.

Or. en

Alteração 723
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Indicadores comuns para a vertente de 
apoio geral do FSE+ em regime de gestão 
partilhada

Indicadores comuns para a vertente Coesão 
Social e Direitos Sociais, excetuando o 
apoio para enfrentar a privação material

Or. en

Alteração 724
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Todos os dados pessoais devem ser 
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). No caso de certos 
resultados não serem possíveis, os dados 
relativos a esses resultados não têm de ser 
recolhidos nem comunicados.

Todos os dados pessoais devem ser 
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). No caso de certos 
resultados não serem relevantes, os dados 
relativos a esses resultados não têm de ser 
recolhidos nem comunicados. No caso dos 
grupos mais desfavorecidos, os dados 
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pessoais de natureza sensível podem ser 
recolhidos de forma anónima.

Or. de

Alteração 725
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todos os dados pessoais devem ser 
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). No caso de certos 
resultados não serem possíveis, os dados 
relativos a esses resultados não têm de ser 
recolhidos nem comunicados.

Todos os dados pessoais devem ser
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). No caso de certos 
resultados não serem relevantes, os dados 
relativos a esses resultados não têm de ser 
recolhidos nem comunicados. Os dados 
pessoais sensíveis podem ser registados de 
forma anónima no caso de pessoas 
significativamente necessitadas.

Or. en

Alteração 726
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todos os dados pessoais devem ser 
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). No caso de certos 
resultados não serem possíveis, os dados 
relativos a esses resultados não têm de ser 
recolhidos nem comunicados.

Todos os dados pessoais devem ser 
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). No caso de certos 
resultados não serem relevantes, os dados 
relativos a esses resultados não têm de ser 
recolhidos nem comunicados. Os dados 
pessoais sensíveis podem ser registados de 
forma anónima.

Or. en
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Alteração 727
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Todos os dados pessoais devem ser 
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). No caso de certos 
resultados não serem possíveis, os dados 
relativos a esses resultados não têm de ser 
recolhidos nem comunicados.

Todos os dados pessoais devem ser
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). A recolha destes 
dados apenas é necessária, se tal for 
claramente aplicável ao projeto e 
relevante para o mesmo.

Or. de

Alteração 728
Terry Reintke

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1a) – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas que não estudam e não 
seguem formação (NEET)*,

Or. en

Alteração 729
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1a) – travessão 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Agregados familiares com um só 
adulto e uma ou mais crianças 
dependentes*,

Or. en
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Alteração 730
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1a) – travessão 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes com menos de 18 
anos de idade*,

Or. en

Alteração 731
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário.

Suprimido

— Participantes com deficiência**,

— Nacionais de países terceiros*,

— Pessoas de origem estrangeira *,

— Minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como os ciganos) **,

— Pessoas sem abrigo ou atingidas 
pela exclusão de habitação*,

— Pessoas de zonas rurais *

Or. de

Alteração 732
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário.

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário. O fornecimento destes dados 
é voluntário e, em caso de não 
fornecimento, não implica qualquer 
desvantagem para o participante ou para 
o prestador da atividade ou da medida.

Or. en

Alteração 733
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário.

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário. O fornecimento destes dados 
pelos participantes é facultativo e o não 
fornecimento dos mesmos não deve 
resultar em qualquer desvantagem para 
os participantes ou promotores.

Or. de

Alteração 734
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário.

Os valores relativos a estes indicadores 
podem ser determinados com base numa 
estimativa fundamentada. Para os 
participantes, a divulgação dos dados 
relativos a estes indicadores é feita numa 
base voluntária. A recusa de indicação de 
dados não conduz a implicações negativas 
para os participantes ou para os 
responsáveis dos projetos.

Or. en

Alteração 735
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário.

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 
dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário. Os dados são sempre 
fornecidos pelos participantes numa base 
voluntária.

Or. en

Alteração 736
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se os dados para estes indicadores não 
forem recolhidos a partir de registos de 

— Participantes com deficiência**,
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dados, os valores relativos a estes 
indicadores podem ser determinados com 
base numa estimativa fundamentada pelo 
beneficiário.

— Nacionais de países terceiros*,

Or. de

Alteração 737
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— Pessoas de origem estrangeira *, Suprimido

Or. de

Alteração 738
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

— Minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como os ciganos) **,

Suprimido

Or. de

Alteração 739
Soraya Post, Brando Benifei

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- Minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como os ciganos) **,

- Ciganos**,
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Or. en

Alteração 740
Soraya Post, Brando Benifei

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Minorias (com exceção dos 
ciganos),

Or. en

Alteração 741
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

— Pessoas sem abrigo ou atingidas 
pela exclusão de habitação*,

Suprimido

Or. de

Alteração 742
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) – parágrafo 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

— Pessoas de zonas rurais * Suprimido

Or. de

Alteração 743
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes de zonas geográficas 
com níveis elevados de pobreza e exclusão 
social,

Or. en

Alteração 744
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes de zonas geográficas 
com níveis elevados de pobreza e exclusão 
social,

Or. en

Alteração 745
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes de zonas geográficas 
com níveis elevados de pobreza e exclusão 
social,

Or. en

Alteração 746
Verónica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto 1b – parágrafo 1 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes com idade inferior a 
18 anos;

Or. es

Alteração 747
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes (crianças, pessoas 
com deficiência, pessoas com problemas 
de saúde mental, pessoas sem abrigo) em 
transição de cuidados institucionais para 
cuidados prestados com base na família e 
na comunidade,

Or. en

Alteração 748
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes em transição de 
cuidados institucionais para cuidados 
prestados com base na família e na 
comunidade,

Or. en
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Alteração 749
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes em transição de 
cuidados institucionais para cuidados 
prestados com base na família e na 
comunidade,

Or. en

Alteração 750
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes com menos de 18 
anos de idade,

Or. en

Alteração 751
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – ponto (1b) –  parágrafo 1 – travessão 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes com menos de 18 
anos de idade,

Or. en
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Alteração 752
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Indicadores comuns de resultado 
imediatos relativos aos participantes:

(3) Indicadores comuns de resultado 
imediatos relativos aos participantes:

se os dados sobre o indicador comum de 
realização dos participantes dos grupos 
mais carenciados forem recolhidos de 
forma anónima, os seguintes dados não 
serão verificados:

Or. en

Alteração 753
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes em aprendizagens ou 
estágios,

Or. en

Alteração 754
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) Indicadores comuns de resultado a 
mais longo prazo relativos aos 

(4) Indicadores comuns de resultado a 
mais longo prazo relativos aos 
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participantes: participantes:

se os dados sobre o indicador comum de 
realização dos participantes dos grupos 
mais carenciados forem recolhidos de 
forma anónima, os seguintes dados não 
serão verificados:

Or. en

Alteração 755
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— Pessoas com emprego, incluindo 
uma atividade por conta própria, seis meses 
depois de terminada a participação*,

— Pessoas com emprego de elevada 
qualidade, incluindo uma atividade por 
conta própria, seis meses depois de 
terminada a participação*,

Or. en

Alteração 756
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com emprego, incluindo 
uma atividade por conta própria, seis meses 
depois de terminada a participação*,

- Pessoas com emprego, incluindo 
uma atividade por conta própria, doze
meses depois de terminada a participação*,

Or. en

Justificação

Uma das principais prioridades para melhorar a eficácia dos fundos da UE, incluindo o 
FSE+, é assegurar a durabilidade dos resultados em conformidade inclusive com as 
recomendações do Tribunal de Contas Europeu. A este respeito, deve medir-se um «resultado 
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a mais longo prazo» de uma operação do FSE +, pelo menos um ano depois de o participante 
deixar a operação.

Alteração 757
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com uma melhor situação 
laboral seis meses depois de terminada a 
participação*,

Suprimido

Or. en

Alteração 758
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com uma melhor situação 
laboral seis meses depois de terminada a 
participação*,

- Pessoas com uma melhor situação 
laboral doze meses depois de terminada a 
participação*,

Or. en

Justificação

Uma das principais prioridades para melhorar a eficácia dos fundos da UE, incluindo o 
FSE+, é assegurar a durabilidade dos resultados em conformidade inclusive com as 
recomendações do Tribunal de Contas Europeu. A este respeito, deve medir-se um «resultado 
a mais longo prazo» de uma operação do FSE+ pelo menos um ano depois de o participante 
deixar a operação.
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Alteração 759
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes no mercado de 
trabalho com mais de 54 anos, incluindo 
trabalhadores independentes, seis meses 
depois de terminada a participação,*

Or. en

Alteração 760
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes no mercado de 
trabalho com menos de 30 anos, incluindo 
trabalhadores independentes, seis meses 
depois de terminada a participação,*

Or. en

Alteração 761
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Participantes com menos de 30 
anos em ações de educação contínua, 
programas de formação conducentes a 
uma qualificação formal, aprendizagens 
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ou estágios, seis meses depois de 
terminada a participação,*

Or. en

Alteração 762
Michael Detjen

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores comuns para o apoio do 
FSE+ para promover a integração social 
das pessoas em risco de pobreza ou 
exclusão social, incluindo as pessoas mais 
carenciadas e as crianças. Todos os dados 
pessoais devem ser repartidos por género 
(feminino, masculino, não-binário). No 
caso de certos resultados não serem 
relevantes, os dados relativos a esses 
resultados não têm de ser recolhidos nem 
comunicados. Todos os dados são 
recolhidos de forma anónima. O 
fornecimento de dados pelos participantes 
é facultativo e o não fornecimento dos 
mesmos não deve resultar em qualquer 
desvantagem para os participantes ou 
promotores.

Indicadores comuns de realização:

- grupos desfavorecidos (por exemplo, 
desempregados, desempregados de longa 
duração, pessoas com deficiência, sem-
abrigo, famílias monoparentais, nacionais 
de países terceiros, pessoas pertencentes a 
minorias, etc.)

- crianças com menos de 18 anos

- pessoas com idade inferior a 30 anos

- pessoas com idade superior a 54 anos de 
idade

Or. de
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Alteração 763
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores comuns para o apoio do 
FSE+ à promoção da inclusão social das 
pessoas ameaçadas pela pobreza ou 
exclusão social

Todos os dados pessoais devem ser 
repartidos por género (feminino, 
masculino, não-binário). Em caso de 
irrelevância dos resultados, os dados em 
apreço não carecem de ser verificados e 
transmitidos. O fornecimento destes dados 
é voluntário e, em caso de não 
fornecimento, não implica qualquer 
desvantagem para o participante ou para 
o prestador da atividade ou da medida.

- grupo carenciado a que pertence o 
participante

- participantes com menos de 18 anos de 
idade

- participantes com menos de 30 anos de 
idade

- participantes com menos de 54 anos de 
idade

Or. en

Alteração 764
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Indicadores comuns para o apoio do FSE 
+ para combater a privação material

Suprimido
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[...]

ii)

Valor total dos bens distribuídos;

[...]

b) Quantidade total de alimentos 
distribuídos (toneladas).

Da qual:

Os valores relativos a estes indicadores 
devem ser determinados com base numa 
estimativa informada pelos beneficiários

:

[...]

(3) Indicadores comuns de resultado

Ibidem.

Número de destinatários finais que 
recebem ajuda alimentar

- Número de crianças com menos de 18 
anos

- Número de jovens entre os 18 e os 
29 anos;

- Número de destinatários finais com mais 
de 54 anos;

- Número de destinatários finais com 
deficiência;

- Número de cidadãos de países terceiros;

- Número de destinatários finais de 
origem estrangeira e minorias (incluindo 
comunidades marginalizadas, como os 
ciganos);

- Número de destinatários finais sem 
abrigo ou atingidos pela exclusão de 
habitação.

- Número de destinatários finais que 
recebem assistência material

- Número de crianças com menos de 18 
anos;

- Número de jovens entre os 18 e os 
29 anos;

- Número de destinatários finais com mais 
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de 54 anos;

- Número de destinatários finais com 
deficiência;

- Número de cidadãos de países terceiros;

- Número de destinatários finais de 
origem estrangeira e minorias (incluindo 
comunidades marginalizadas, como os 
ciganos);

Número de destinatários finais sem abrigo 
ou atingidos pela exclusão de habitação.

Or. en

Alteração 765
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Anexo II – título

Texto da Comissão Alteração

Indicadores comuns para o apoio do 
FSE+ para promover a integração social 
das pessoas mais carenciadas

Indicadores de realização

(1) Número total de pessoas que recebem 
ajudas à inclusão social,

incluindo:

(a) o número de crianças com idade igual 
ou inferior a 15 anos;

(b) o número de pessoas com idade igual 
ou superior a 65 anos;

(c) o número de mulheres;

(d) o número de migrantes, participantes 
com antecedentes estrangeiros; minorias 
(incluindo comunidades marginalizadas, 
como os ciganos);

(e) o número de pessoas com deficiência;

(f) o número de pessoas sem abrigo.

Or. de
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Alteração 766
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – título

Texto da Comissão Alteração

Indicadores de realização relativos a 
assistência à inclusão social das pessoas 
mais carenciadas:

(i) Número total de pessoas que recebem 
assistência à inclusão social;

(ii) Número total de pessoas contactadas 
durante as atividades de sensibilização e o 
trabalho de rua;

(iii) Número total de consultas;

(iv) Número total de encaminhamentos 
para:

a) Outros serviços com limiares baixos 
(por exemplo abrigos, assistência médica 
gratuita, distribuição de géneros 
alimentícios, aconselhamento em matéria 
de endividamento, etc.)

b) Serviços da administração pública (por 
exemplo serviços públicos de emprego, 
apoio às prestações sociais, serviços de 
habitação, etc.).

Or. en

Alteração 767
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-A

Indicadores para a vertente Emprego e 
Inovação Social
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1. Nível declarado de melhoria na 
compreensão das políticas e da legislação 
da UE

(1) Número de atividades de análise

(2) Número de atividades de 
aprendizagem mútua, sensibilização e 
divulgação

(3) Apoio aos principais intervenientes

2. Nível de colaboração e de parceria 
ativas entre as instituições 
governamentais da UE, dos Estados-
Membros e dos países associados

(1) Número de atividades de análise

(2) Número de atividades de 
aprendizagem mútua, sensibilização e 
divulgação

(3) Apoio aos principais intervenientes

3. Utilização declarada da inovação em 
política social na execução das 
recomendações específicas por país de 
caráter social e os resultados da 
experimentação de políticas sociais na 
elaboração de políticas

(1) Número de atividades de análise

(2) Número de atividades de 
aprendizagem mútua, sensibilização e 
divulgação

(3) Apoio aos principais intervenientes

4. Número de visitas da plataforma 
EURES

5. Número de colocações profissionais de 
jovens realizadas ou apoiadas ao abrigo 
da ação preparatória «O teu primeiro 
emprego EURES» e dos regimes de 
mobilidade específicos

6. Número de contactos pessoais 
individuais de conselheiros EURES com 
pessoas à procura de emprego, pessoas 
que querem mudar de emprego e 
empregadores

7. Número de empresas criadas ou 
consolidadas que beneficiaram de apoios 
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da UE

8. Proporção de beneficiários 
desempregados ou pertencentes a grupos 
desfavorecidos que criaram ou 
desenvolveram um negócio com 
microfinanciamento da UE

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não inclui uma lista de indicadores relativa ao acompanhamento da 
execução da vertente Emprego e Inovação Social. A vertente Emprego e Inovação Social é 
uma continuação do Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) 2014-2020. Por 
conseguinte, os indicadores que a Comissão utiliza para apresentar o desempenho do EaSI 
no âmbito das fichas de programa apresentadas no pacote dos orçamentos anuais da União 
devem continuar a ser utilizados como indicadores para a vertente Emprego e Inovação 
Social.

Alteração 768
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II — Indicadores comuns para o 
apoio do FSE+ para combater a privação 
material

Indicadores de realização relativos a 
assistência à inclusão social das pessoas 
mais carenciadas

i. Número total de pessoas que recebem 
assistência à inclusão social;

ii. Número total de pessoas contactadas 
durante as atividades de sensibilização e o 
trabalho de rua;

iii. Número total de consultas;

iv. Número total de encaminhamentos 
para:

a) Outros serviços com limiares baixos 
(por exemplo abrigos, assistência médica 
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gratuita, distribuição de géneros 
alimentares, aconselhamento em matéria 
de endividamento, etc.)

b) Serviços da administração pública (por 
exemplo serviços públicos de emprego,
apoio às prestações sociais, serviços de 
habitação, etc.).

Or. en
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