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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nós, europeus, tendemos a pensar em nós próprios como pessoas que têm pleno acesso aos 
seus direitos humanos fundamentais e os exercem plenamente. 

Contudo, se olharmos mais atentamente para a nossa sociedade, veremos que mais de 
100 milhões de europeus lutam diariamente contra a pobreza e dificuldades materiais, e todos 
sabemos que a pobreza constitui uma violação dos direitos humanos, na medida em que 
impede as pessoas de terem acesso aos demais direitos e de os exercerem. Reconhecendo os 
efeitos nefastos da pobreza, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável afirma que 
«a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, 
é o maior desafio global e um requisito indispensável ao desenvolvimento sustentável» e 
designa «a erradicação da pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares» como o 
seu primeiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

Infelizmente, a pobreza é apenas uma das muitas violações dos direitos fundamentais 
presentes na União: milhões de pessoas com deficiência ainda anseiam por condições de vida 
familiares ou comunitárias e por uma verdadeira participação na sociedade; milhões de 
ciganos são sistematicamente excluídos da sociedade há séculos, milhões de jovens oriundos 
de meios sociais desfavorecidos não têm oportunidade de realizar plenamente as suas 
potencialidades e milhões de mulheres a quem é sistematicamente negado um salário igual 
por trabalho igual estão condenados à pobreza na velhice.

Todas estas pessoas e muitas mais são a prova viva de que, embora muitas vezes de forma 
inconsciente e involuntária, os nossos programas e fundos nacionais e da União são 
discriminatórios, pois não têm em conta os desafios e as realidades das pessoas que vivem na 
União. 

Se levarmos a sério os valores solidariamente consagrados nos nossos Tratados e quisermos 
honrar os compromissos da União que definimos conjuntamente e concretizar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, não podemos permitir que o orçamento da União não 
salvaguarde a não discriminação e a igualdade de oportunidades.

O Fundo Social Europeu+ (FSE+) é o fundo consagrado ao investimento nas pessoas, no seu 
desenvolvimento e nas suas necessidades. Abrange as nossas vidas desde o nascimento até à 
velhice, sendo transversal aos domínios da educação e da formação, do emprego e dos 
serviços sociais e de assistência.

Se o FSE+ for bem concebido, se as autoridades dos Estados-Membros assegurarem uma 
participação significativa de organizações da sociedade civil, dos parceiros sociais, de 
organismos de defesa da igualdade e dos direitos humanos na programação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos programas apoiados pelo FSE+, e se todos combaterem a 
corrupção, este fundo poderá mudar gradualmente a triste realidade atual da Europa. Além 
disso, poderá atenuar a pobreza, contribuir para a realização das potencialidades de todos os 
nossos cidadãos e residentes e contribuir para a integração a longo prazo das pessoas que 
encontraram na nossa União Europeia um novo lar.

Assim, o principal objetivo da relatora consiste em assegurar que o FSE+ constitua um 
instrumento de proteção, desenvolvimento e capacitação das pessoas, para que estas possam 
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realizar os seus objetivos tão plenamente quanto possível. A sua intenção é procurar que o 
texto desta proposta assegure que os futuros projetos sejam tão inclusivos e não 
discriminatórios quanto possível e proporcionem melhores perspetivas de vida a todas as 
pessoas da União, tornando a nossa sociedade sustentável.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em 17 de novembro de 2017, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi 
proclamado conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, como forma de dar resposta aos 
desafios sociais na Europa. Os 20 
princípios fundamentais do Pilar estão 
estruturados em três categorias: igualdade 
de oportunidades e acesso ao mercado de 
trabalho; condições de trabalho justas; 
proteção social e inclusão. Os 20 princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
devem orientar as ações no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+). A fim 
de contribuir para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, o FSE+ deve 
apoiar investimentos nas pessoas e em 
sistemas nas áreas do emprego, da 
educação e da inclusão social, favorecendo 
assim a coesão económica, territorial e 
social, em conformidade com o artigo 174.º 
do TFUE.

(1) Em 17 de novembro de 2017, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi 
proclamado conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, como forma de dar resposta aos 
desafios sociais na Europa. Os 20 
princípios fundamentais do Pilar estão 
estruturados em três categorias: igualdade 
de oportunidades e acesso ao mercado de 
trabalho; condições de trabalho justas; 
proteção social e inclusão. Os 20 princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
devem orientar as ações no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+). A fim 
de contribuir para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, o FSE+ deve 
apoiar investimentos nas pessoas e em 
sistemas nas áreas do emprego, da 
educação, da inclusão social e da saúde, 
favorecendo assim a coesão económica, 
territorial e social, em conformidade com o 
artigo 174.º do TFUE.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho de [...] adotou 
orientações revistas para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros para 
alinhar o texto com os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, a fim de 
melhorar a competitividade da Europa e 
fazer dela um espaço mais propício ao 
investimento, à criação de emprego e à 
promoção da coesão social. A fim de 
garantir a plena coerência do FSE+ com os 
objetivos dessas orientações, 
nomeadamente nas áreas do emprego, da 
educação, da formação e da luta contra a 
exclusão social, a pobreza e a 
discriminação, o FSE+ deverá apoiar os 
Estados-Membros, tendo em conta as 
orientações integradas e as recomendações 
específicas por país pertinentes, adotadas 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, e do 
artigo 148.º, n.º 4 do TFUE, e se adequado, 
a nível nacional, os programas nacionais de 
reformas baseados em estratégias 
nacionais. O FSE+ deverá contribuir 
também para os aspetos relevantes da 
execução das principais iniciativas e 
atividades da União, nomeadamente a 
Nova Agenda para Competências para a 
Europa e o Espaço Europeu da Educação, 
as recomendações pertinentes do Conselho 
e outras iniciativas, tais como a Garantia 
para a Juventude, os percursos de melhoria 
de competências e a integração dos 
desempregados de longa duração.

(3) O Conselho de [...] adotou 
orientações revistas para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros para 
alinhar o texto com os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, a fim de 
melhorar a competitividade da Europa e 
fazer dela um espaço mais propício ao 
investimento, à criação de emprego e à 
promoção da coesão social. A fim de 
garantir a plena coerência do FSE+ com os 
objetivos dessas orientações, 
nomeadamente nas áreas do emprego, da 
educação, da formação e da luta contra a 
exclusão social, a pobreza e a 
discriminação, o FSE+ deverá apoiar os 
Estados-Membros, tendo em conta as 
orientações integradas e as recomendações 
específicas por país pertinentes, adotadas 
nos termos do artigo 121.º, n.º 2, e do 
artigo 148.º, n.º 4 do TFUE, o quadro da 
UE para as Estratégias Nacionais de 
Integração dos Ciganos pós-2020, e se 
adequado, a nível nacional, os programas 
nacionais de reformas baseados em 
estratégias nacionais. O FSE+ deverá 
contribuir também para os aspetos 
relevantes da execução das principais 
iniciativas e atividades da União, 
nomeadamente a Nova Agenda para 
Competências para a Europa e o Espaço 
Europeu da Educação, as recomendações 
pertinentes do Conselho e outras 
iniciativas, tais como a Garantia para a 
Juventude, os percursos de melhoria de 
competências e a integração dos 
desempregados de longa duração.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União confronta-se com desafios (5) A União confronta-se com desafios 
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estruturais decorrentes da globalização 
económica, da gestão dos fluxos 
migratórios e da ameaça acrescida para a 
segurança, da transição para energias 
limpas, da evolução tecnológica, do 
envelhecimento das forças de trabalho e da 
escassez cada vez mais acentuada de 
competências e de mão de obra em alguns 
setores e regiões, em especial por parte das 
PME. Tendo em conta a evolução das 
realidades do mundo do trabalho, a União 
deve preparar-se para os atuais e futuros 
desafios investindo na aquisição de 
competências relevantes, tornando o 
crescimento mais inclusivo e melhorando o 
emprego e as políticas sociais, 
nomeadamente na perspetiva da 
mobilidade da mão de obra.

estruturais decorrentes da globalização 
económica, da migração e da integração e 
inclusão de nacionais de países terceiros, 
da transição para energias limpas, da 
evolução tecnológica, do envelhecimento
da sociedade e das forças de trabalho e da 
escassez cada vez mais acentuada de 
competências e de mão de obra em alguns 
setores e regiões, em especial por parte das 
PME. Tendo em conta as disparidades 
económicas e sociais existentes entre as 
regiões e a evolução das realidades do 
mundo do trabalho, a União deve preparar-
se para os atuais e futuros desafios 
investindo na aquisição de competências 
relevantes, tornando o crescimento mais 
inclusivo e melhorando o ensino, a 
formação, o emprego e as políticas sociais, 
nomeadamente na perspetiva da 
mobilidade da mão de obra.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Tendo em conta este âmbito de 
aplicação mais alargado do FSE+, convém 
prever que os objetivos de aumentar a 
eficácia dos mercados de trabalho e 
fomentar o acesso a emprego de qualidade, 
melhorar o acesso e a qualidade da 
educação e da formação, promover a 
inclusão social e a saúde e reduzir a 
pobreza sejam não só são concretizadas em 
regime de gestão partilhada, mas também 
de gestão direta e indireta ao abrigo da 
vertente Emprego e Inovação Social e da 
vertente Saúde para as ações necessárias a 
nível da União.

(10) Tendo em conta este âmbito de 
aplicação mais alargado do FSE+, convém 
prever que os objetivos de aumentar a 
eficácia dos mercados de trabalho e 
fomentar o acesso a emprego de qualidade, 
melhorar o acesso e a qualidade da 
educação e da formação, promover a 
inclusão social e a saúde e erradicar a 
pobreza sejam não só são concretizadas em 
regime de gestão partilhada, mas também 
de gestão direta e indireta ao abrigo da 
vertente Emprego e Inovação Social e da 
vertente Saúde para as ações necessárias a 
nível da União.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) O FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego através de 
intervenções ativas que permitam a 
(re)integração no mercado de trabalho, 
nomeadamente dos jovens, dos 
desempregados de longa duração e das 
pessoas inativas, assim como através do 
incentivo ao emprego por conta própria e à 
economia social. Deve visar a melhoria do 
funcionamento dos mercados de trabalho, 
apoiando a modernização das instituições 
que nele operam, como os serviços 
públicos de emprego, a fim de reforçar a 
sua capacidade de prestar aconselhamento 
e orientação específica durante a procura 
de emprego e a transição para o emprego e
favorecer a mobilidade dos trabalhadores. 
O FSE+ deve ainda promover a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho, através de medidas destinadas a 
assegurar, nomeadamente, um melhor 
equilíbrio entre vida profissional e vida 
privada e o acesso a estruturas de 
acolhimento de crianças. Deve também 
almejar proporcionar um ambiente de 
trabalho saudável e bem adaptado, a fim de 
dar resposta a riscos sanitários associados 
às novas formas de trabalho e às 
necessidades decorrentes do 
envelhecimento da mão de obra.

(13) O FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego através de 
intervenções ativas que permitam a 
(re)integração no mercado de trabalho, 
nomeadamente dos jovens, dos 
desempregados de longa duração e das 
pessoas inativas, sobretudo os grupos 
sociais desfavorecidos ou as pessoas em 
situações vulneráveis, como as pessoas 
com deficiência, dos nacionais de países 
terceiros, dos ciganos, das pessoas sem 
abrigo ou em situação de pobreza, das 
pessoas que vivem em microrregiões e 
zonas rurais desfavorecidas, das pessoas 
com mais de 50 anos e das pessoas com 
baixo nível de instrução ou competências 
básicas, assim como através do incentivo 
ao emprego por conta própria e à economia 
social. O FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego juvenil através de 
ações específicas, nomeadamente do 
apoio à mobilidade equitativa e voluntária 
e da promoção da integração precoce no 
mercado de trabalho. Deve visar a 
melhoria do funcionamento dos mercados 
de trabalho, apoiando a modernização das 
instituições que nele operam, como os 
serviços públicos de emprego, a fim de os 
tornar mais eficientes, reforçar a sua 
capacidade de prestar aconselhamento e 
orientação específica durante a procura de 
emprego e a transição para o emprego, 
sobretudo aos grupos sociais 
desfavorecidos, favorecer a mobilidade dos 
trabalhadores e prestar os seus serviços de 
forma não discriminatória. O FSE+ deve 
contribuir para combater o emprego 
precário, a fim de assegurar que todos os 
tipos de contrato de trabalho 
proporcionam condições de trabalho 
dignas com a adequada cobertura da 
segurança social, em conformidade com 
Agenda para o Trabalho Digno da 
Organização Internacional do Trabalho, 
o artigo 9.º do TFUE, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e a 
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Carta Social Europeia. O FSE+ deve 
ainda promover a participação das 
mulheres (em especial das mães solteiras) 
no mercado de trabalho, através de 
medidas destinadas a assegurar, 
nomeadamente, um melhor equilíbrio entre 
vida profissional e vida privada e o fácil 
acesso a estruturas de acolhimento de 
crianças, a serviços de prestação de 
cuidados a dependentes e a cuidados a 
pessoas idosas de boa qualidade e 
gratuitos ou a preços acessíveis. Deve 
também almejar proporcionar um ambiente 
de trabalho saudável e bem adaptado, a fim 
de dar resposta a riscos sanitários 
associados às novas formas de trabalho e às 
necessidades decorrentes do 
envelhecimento da mão de obra.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O FSE+ deve prestar apoio a ações 
destinadas a melhorar a qualidade, a 
eficácia e a relevância dos sistemas de 
educação e formação para o mercado de 
trabalho, a fim de facilitar a aquisição das 
competências essenciais, sobretudo na 
área digital de que todos precisam para a 
realização pessoal e o desenvolvimento 
pessoais, o emprego, a inclusão social e a 
cidadania ativa. O FSE+ deve favorecer a 
progressão no ensino e na formação e a 
transição para o mercado de trabalho, 
apoiar a aprendizagem ao longo da vida e a 
empregabilidade, e contribuir para a 
competitividade e a inovação societal e 
económica, mediante o apoio a iniciativas 
sustentáveis nestas áreas suscetíveis de 
serem aplicadas em mais larga escala. Este 
objetivo poderia ser alcançado, por 
exemplo, através de formação e 
aprendizagem ao longo da vida, orientação, 
antecipação das necessidades de 

(14) O FSE+ deve prestar apoio a ações 
destinadas a melhorar a qualidade, o 
caráter não discriminatório, a 
acessibilidade, o caráter inclusivo, a 
eficácia e a relevância dos sistemas de 
educação e formação para o mercado de 
trabalho, a fim de facilitar a aquisição das 
competências essenciais, sobretudo nos 
domínios social, digital e linguístico, de 
que todos precisam para a realização e o 
desenvolvimento pessoais, o emprego, a 
inclusão social e a cidadania ativa, e de que 
tantas pessoas carecem devido à 
segregação e à marginalização de que são 
objeto na sociedade ou pelo facto de 
estarem institucionalizadas. No caso dos 
desempregados de longa duração e das 
pessoas oriundas de meios sociais 
desfavorecidos, deve ser prestada 
particular atenção à sua capacitação e ao 
reforço da sua autoconfiança e da sua 
capacidade para exercer e reclamar os 
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competências em cooperação com a 
indústria, materiais de formação 
atualizados, previsão e acompanhamento 
dos percursos dos licenciados, formação de 
professores, validação dos resultados de 
aprendizagem e reconhecimento das 
qualificações.

seus direitos. O FSE+ deve favorecer a 
progressão no ensino e na formação e a 
transição para o mercado de trabalho, 
apoiar a aprendizagem ao longo da vida e a 
empregabilidade de todos, e contribuir para 
a inclusão social e a inovação societal e 
económica, mediante o apoio a iniciativas 
sustentáveis nestas áreas suscetíveis de 
serem aplicadas em mais larga escala. Este 
objetivo poderia ser alcançado, por 
exemplo, através de formação, apoio às 
empresas para empregarem pessoas com 
deficiência, e aprendizagem ao longo da 
vida, orientação, antecipação das 
necessidades de competências em 
cooperação com a indústria, materiais de 
formação atualizados, previsão e 
acompanhamento dos percursos dos 
licenciados, formação de professores, 
nomeadamente sobre como trabalhar com 
alunos oriundos de meios desfavorecidos, 
ciganos e com dificuldades de 
aprendizagem, validação dos resultados de 
aprendizagem e reconhecimento das 
qualificações.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os apoios veiculados através do 
FSE+ devem ser utilizados para promover 
a igualdade de acesso, em especial para os
grupos desfavorecidos, a uma educação e 
formação não segregadas, inclusivas e de 
qualidade, desde o ensino e o acolhimento 
na primeira infância até à educação e a 
formação de caráter geral e profissional e 
ao ensino superior, bem como ao ensino e à 
aprendizagem de adultos, fomentando,
assim, a permeabilidade entre setores da 
educação e da formação, prevenindo o 
abandono escolar precoce, melhorando a 
literacia no domínio da saúde, reforçando a 
interligação com aprendizagem não formal 

(15) Os apoios veiculados através do 
FSE+ devem ser utilizados para promover 
a igualdade de acesso, em especial das 
pessoas pertencentes a grupos 
desfavorecidos, a uma educação e 
formação não segregadas, inclusivas e de 
qualidade, desde o ensino e o acolhimento 
na primeira infância (prestando particular 
atenção às crianças oriundas de meios 
sociais desfavorecidos, tais como as 
crianças institucionalizadas e as crianças 
sem abrigo)até à educação e a formação de 
caráter geral e profissional e ao ensino 
superior, bem como ao ensino e à 
aprendizagem de adultos, prevenindo
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e informal e facilitando a mobilidade para 
fins de aprendizagem para todos. Neste 
contexto, devem ser apoiadas sinergias 
com o programa Erasmus, nomeadamente 
para facilitar a participação de estudantes 
desfavorecidos na mobilidade para fins de 
aprendizagem.

assim a transmissão da pobreza entre 
gerações, fomentando a permeabilidade 
entre setores da educação e da formação,
reduzindo e prevenindo o abandono 
escolar precoce, melhorando a literacia no 
domínio da saúde, reforçando a 
interligação com aprendizagem não formal 
e informal e facilitando a mobilidade para 
fins de aprendizagem para todos. Neste 
contexto, devem ser apoiadas sinergias 
com o programa Erasmus, nomeadamente 
para procurar chegar ativamente a 
estudantes desfavorecidos, a fim de 
permitir a sua participação na mobilidade 
para fins de aprendizagem.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O FSE+ deve apoiar programas de 
educação que ofereçam a adultos com 
baixo nível de instrução a possibilidade de 
adquirirem um nível mínimo de literacia, 
numeracia e competências digitais, em 
conformidade com a Recomendação 
n.º 2016/C 484/01 do Conselho, de 19 de 
dezembro de 2016, relativa a «Percursos 
de melhoria de competências: novas 
oportunidades para adultos»1-A.

__________________

1-A JO C 484 de 24.12.2016, p. 1.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O FSE+ deve promover 
oportunidades flexíveis de todos 

(16) O FSE+ deve promover 
oportunidades flexíveis de todos 
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adquirirem ou atualizarem competências, 
nomeadamente na área digital e das 
tecnologias facilitadoras essenciais, com 
vista a dotar as pessoas de competências 
adaptadas à digitalização, à mudança 
tecnológica, à inovação e à mudança 
económica e social, facilitando a 
mobilidade e as transições de carreira e 
apoiando, em especial, os adultos com 
baixas competências ou qualificados, em 
sintonia com a Nova Agenda de 
Competências para a Europa.

adquirirem ou atualizarem competências, 
tendo em conta os desafios dos diferentes 
grupos sociais desfavorecidos, 
nomeadamente na área digital e das 
tecnologias facilitadoras essenciais, com 
vista a dotar as pessoas de competências 
adaptadas à digitalização, à mudança 
tecnológica, à inovação e à mudança 
económica e social, facilitando a 
mobilidade e as transições de carreira e 
apoiando, em especial, os adultos com 
baixas competências ou pouco
qualificados, em sintonia com a Nova 
Agenda de Competências para a Europa.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As sinergias com o Programa 
Direitos e Valores devem assegurar que o 
FSE+ possa integrar e ampliar ações 
destinadas a prevenir e a combater a 
discriminação, o racismo, a xenofobia, o 
antissemitismo, o ódio antimuçulmano e 
outras formas de intolerância, bem como 
consagrar ações específicas à prevenção 
do ódio, da segregação e da 
estigmatização, incluindo a intimidação, o 
assédio e o tratamento intolerante.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O FSE+ deve apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
para combater a pobreza, de forma a 
quebrar o ciclo de desvantagens que se 
prolongam por gerações e promover a 

(18) O FSE+ deve apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros 
para erradicar a pobreza, de forma a 
quebrar o ciclo de desvantagens que se 
prolongam por gerações e alcançar a
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inclusão social, assegurando a igualdade de 
oportunidades para todos, lutando contra a 
discriminação e eliminando as 
desigualdades no plano da saúde. Para tal, 
é necessário mobilizar um leque de 
políticas que visam as pessoas mais 
desfavorecidas independentemente da sua 
idade, incluindo as crianças, as 
comunidades marginalizadas como os 
ciganos, e os trabalhadores pobres. O FSE+ 
deve promover a inclusão ativa das pessoas 
mais afastadas do mercado de trabalho, 
com vista a assegurar a sua integração 
socioeconómica. Deve ser igualmente 
utilizado para melhorar o acesso equitativo 
e em tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a preços comportáveis na 
área da saúde e dos cuidados prolongados, 
em especial aos serviços de cuidados de 
proximidade e familiares. O FSE+ deve 
favorecer a modernização dos sistemas de 
proteção social, com vista a fomentar a sua 
acessibilidade.

inclusão social, assegurando a igualdade de 
oportunidades para todos, lutando contra a 
discriminação e eliminando as 
desigualdades no plano da saúde e da 
educação. Para tal, é necessário mobilizar 
um leque de políticas pró-ativas e reativas 
que visam as pessoas mais desfavorecidas 
independentemente da sua idade ou 
nacionalidade, incluindo as crianças, as 
comunidades marginalizadas como os 
ciganos, as pessoas com deficiência, as 
pessoas sem abrigo, os nacionais de países 
terceiros, as pessoas que vivem em zonas 
rurais e os trabalhadores pobres. O FSE+ 
deve promover a inclusão ativa das pessoas 
mais afastadas do mercado de trabalho, 
com vista a assegurar a sua integração 
socioeconómica. Deve ser igualmente 
utilizado para melhorar o acesso equitativo 
e em tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e gratuitos ou a preços 
comportáveis na área da saúde e dos 
cuidados prolongados, em especial aos 
serviços de cuidados de proximidade e 
familiares. O FSE+ deve favorecer a 
modernização dos sistemas de proteção 
social, com vista a fomentar a sua 
acessibilidade. O FSE deve igualmente 
combater a pobreza rural decorrente das 
desvantagens específicas das zonas rurais, 
tais como uma situação demográfica 
desfavorável, um mercado de trabalho 
frágil, um acesso limitado a serviços de 
ensino e formação, ou acesso a serviços 
de menor qualidade, a ausência de 
serviços de saúde e de serviços sociais.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve contribuir para a redução da 
pobreza através do apoio a mecanismos 
nacionais que visam atenuar os efeitos da 
privação material e de alimentos e 

(19) Deve contribuir para a erradicação
da pobreza através do apoio a mecanismos 
nacionais que visam atenuar os efeitos da 
privação material e de alimentos e 
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promover a integração social das pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social 
e dos mais carenciados. Tendo em conta 
que, a nível da União, pelo menos, 4 % dos 
recursos da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada apoiam as pessoas mais 
carenciadas, os Estados-Membros devem 
canalizar, pelo menos, 2 % dos respetivos 
recursos da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada para ações destinadas a 
combater as formas de pobreza extrema 
com maior impacto de exclusão social, 
como a situação dos sem-abrigo, a pobreza 
infantil e a privação de alimentos. Em 
virtude da natureza das operações e do tipo 
de beneficiários finais, é necessário 
simplificar as regras aplicáveis aos apoios 
destinados a mitigar a privação material 
das pessoas mais carenciadas.

promover a integração social das pessoas
em situação ou em risco de pobreza ou de 
exclusão social e dos mais carenciados. 
Tendo em conta que, a nível da União, pelo 
menos, 4 % dos recursos da vertente do 
FSE+ em regime de gestão partilhada 
apoiam as pessoas mais carenciadas, os 
Estados-Membros devem canalizar, pelo 
menos, 4 % dos respetivos recursos da 
vertente do FSE+ em regime de gestão 
partilhada para ações destinadas a 
erradicar as formas de pobreza extrema 
com maior impacto de exclusão social, 
como a situação dos sem-abrigo, a pobreza 
infantil e a privação de alimentos. Em 
virtude da natureza das operações e do tipo 
de beneficiários finais, é necessário 
simplificar ao máximo as regras aplicáveis 
aos apoios destinados a mitigar a privação 
material das pessoas mais carenciadas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Atendendo à necessidade 
persistente de intensificar esforços 
consagrados à gestão dos fluxos 
migratórios em toda a União, e por forma a 
assegurar um apoio coerente, sólido e 
coerente à solidariedade e à partilha de 
responsabilidades, o FSE+ deve prestar 
apoios para promover a integração 
socioeconómica de nacionais de países 
terceiros em complemento das ações 
financiadas no âmbito do Fundo para o 
Asilo e a Migração.

(20) Atendendo à necessidade de 
intensificar os esforços consagrados à 
integração e inclusão de nacionais de 
países terceiros em toda a União, e por 
forma a assegurar um apoio coerente, 
sólido e coerente à solidariedade e à justa
partilha de responsabilidades, o FSE+ deve 
prestar apoios para promover a integração 
socioeconómica de nacionais de países 
terceiros em complemento das ações 
financiadas no âmbito do Fundo para o 
Asilo e a Migração, do FEDER e dos 
fundos que possam ter um impacto 
positivo na integração e inclusão de 
nacionais de países terceiros.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) As autoridades dos 
Estados-Membros responsáveis pelo 
planeamento e pela execução do FSE+ 
devem coordenar-se com as autoridades 
designadas pelos Estados-Membros para 
gerir as intervenções do Fundo para o 
Asilo e a Migração, a fim de promover a 
integração de nacionais de países 
terceiros a todos os níveis, da melhor 
forma possível, através de estratégias 
aplicadas principalmente pelas 
autoridades locais e regionais e pelas 
organizações não governamentais, e das 
medidas mais adequadas, adaptadas à 
situação específica dos nacionais de 
países terceiros. O âmbito das medidas de 
integração deve centrar-se nos nacionais 
de países terceiros que residam 
legalmente num Estado-Membro ou, se 
for caso disso, no processo de obtenção do 
direito de residência legal num 
Estado-Membro, incluindo os 
beneficiários de proteção internacional.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Por razões práticas, algumas ações 
podem dizer respeito a um grupo de 
pessoas que pode ser gerido de forma 
mais eficiente como um todo, sem 
distinção entre os seus membros. Os 
Estados-Membros que assim o desejem 
devem, por conseguinte, poder prever nos 
seus programas nacionais que as ações de 
integração possam incluir familiares 
diretos de nacionais de países terceiros, 
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na medida em que tal seja necessário para 
a execução efetiva dessas ações. Por 
«familiar direto» devem entender-se os 
cônjuges, os parceiros e qualquer pessoa 
que tenha laços familiares diretos em 
linha descendente ou ascendente com o 
nacional do país terceiro visado pelas 
ações de integração e que, de outra forma, 
não seriam abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do FSE+.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O FSE+ deve apoiar as reformas 
das políticas e dos sistemas nas áreas do 
emprego, da inclusão social, da saúde e dos 
cuidados de saúde, e da educação e 
formação. Para consolidar o alinhamento 
com o Semestre Europeu, os Estados-
Membros devem atribuir um montante 
adequado dos recursos da vertente do 
FSE+ em regime de gestão partilhada à 
implementação das recomendações 
específicas de que foram alvo e que se 
prendem com desafios estruturais a que é 
conveniente dar resposta através de 
investimentos plurianuais no âmbito de 
aplicação do FSE+. A Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar a 
coerência, a coordenação e a 
complementaridade da vertente Saúde do 
FSE+ em regime de gestão partilhada com 
o Programa de Apoio às Reformas, 
incluindo o instrumento de execução 
dessas mesmas reformas e o instrumento 
de assistência técnica. Em especial, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
assegurar uma coordenação efetiva em 
todas as fases do processo, a fim de 
salvaguardar a consistência, a coerência, a 
complementaridade e as sinergias entre as 
fontes de financiamento, incluindo a 

(21) O FSE+ deve apoiar as reformas 
das políticas e dos sistemas nas áreas do 
emprego, da inclusão social, da saúde e dos 
cuidados de saúde, da educação e formação
profissional e da erradicação da pobreza. 
Para consolidar o alinhamento com o 
Semestre Europeu, os Estados-Membros 
devem atribuir um montante adequado dos 
recursos da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada à implementação das 
recomendações específicas de que foram 
alvo e que se prendem com desafios 
estruturais a que é conveniente dar resposta 
através de investimentos plurianuais no 
âmbito de aplicação do FSE+. A Comissão 
e os Estados-Membros devem assegurar a 
coerência, a coordenação e a 
complementaridade da vertente Saúde do 
FSE+ em regime de gestão partilhada com 
o Programa de Apoio às Reformas, 
incluindo o instrumento de execução 
dessas mesmas reformas e o instrumento 
de assistência técnica. Em especial, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
assegurar uma coordenação efetiva em 
todas as fases do processo, a fim de 
salvaguardar a consistência, a coerência, a 
complementaridade e as sinergias entre as 
fontes de financiamento, incluindo a 



PE625.435v02-00 16/48 AD\1168328PT.docx

PT

assistência técnica. assistência técnica.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de assegurar que a dimensão 
social da Europa, tal como estabelecida no 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, é 
devidamente considerada e que um 
montante mínimo de recursos é orientado 
para os mais necessitados, os 
Estados-Membros devem atribuir, pelo 
menos, 25 % dos seus recursos da vertente 
do FSE+ em regime de gestão partilhada ao 
fomento da inclusão social.

(22) A fim de assegurar que a dimensão 
social da Europa, tal como estabelecida no 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, é 
devidamente considerada e que um 
montante mínimo de recursos é orientado 
para os mais necessitados, os 
Estados-Membros devem atribuir, pelo 
menos, 30 % dos seus recursos da vertente 
do FSE+ em regime de gestão partilhada à 
erradicação da pobreza e ao fomento da 
inclusão e integração social.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em conta os níveis 
persistentemente elevados de desemprego e 
inatividade dos jovens em certos 
Estados-Membros e regiões, e que afetam, 
em especial, os jovens que não trabalham, 
não estudam nem seguem qualquer 
programa de estudos ou formação, é 
necessário que os Estados-Membros 
continuem a investir recursos suficientes da 
vertente do FSE+ em regime de gestão 
partilhada em ações para promover o 
emprego dos jovens, nomeadamente 
através da implementação da Garantia para 
a Juventude. Com base nas ações apoiadas 
pela Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
no período de programação 2014-2020 
destinadas a apoio individualizado, os 
Estados-Membros devem continuar a 
promover percursos de reinserção no 

(23) Tendo em conta os níveis 
persistentemente elevados de desemprego e 
inatividade dos jovens em certos 
Estados-Membros e regiões, e que afetam, 
em especial, os jovens que não trabalham, 
não estudam nem seguem qualquer 
programa de estudos ou formação, cujos 
níveis são ainda mais elevados entre os 
jovens oriundos de meios sociais 
desfavorecidos, como a maior parte dos 
jovens ciganos, é necessário que os 
Estados-Membros continuem a investir 
recursos suficientes da vertente do FSE+ 
em regime de gestão partilhada em ações 
para promover o emprego dos jovens, 
nomeadamente através da implementação 
da Garantia para a Juventude. Com base 
nas ações apoiadas pela Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens no período de 
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mundo do trabalho e na educação e 
medidas que cheguem efetivamente aos 
jovens, dando prioridade, sempre que 
pertinente, aos jovens desempregados de 
longa duração, inativos e desfavorecidos, 
inclusive através do trabalho com a 
juventude. Os Estados-Membros devem 
igualmente investir em medidas destinadas 
a facilitar a transição da escola para o 
trabalho, bem como reformar e adaptar os 
serviços de emprego com vista à prestação 
de apoios personalizados aos jovens. Por 
conseguinte, os Estados-Membros em 
causa devem reservar, pelo menos 10 %, 
dos recursos nacionais da vertente do FSE+ 
em regime de gestão partilhada para ações 
de apoio à empregabilidade dos jovens.

programação 2014-2020 destinadas a apoio 
individualizado, os Estados-Membros 
devem continuar a promover percursos de 
reinserção no mundo do trabalho e na 
educação e medidas eficazes que cheguem 
efetivamente aos jovens, dando prioridade, 
sempre que pertinente, aos jovens 
desempregados de longa duração, inativos 
e desfavorecidos, inclusive através do 
trabalho com a juventude. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
investir em medidas destinadas a facilitar a 
transição da escola para o trabalho, bem 
como reformar e adaptar os serviços de 
emprego com vista a torná-los mais ativos 
na prestação de apoios personalizados aos 
jovens e capazes de prestar serviços sem 
qualquer tipo de discriminação. Por 
conseguinte, os Estados-Membros em 
causa devem reservar, pelo menos 10 %, 
dos recursos nacionais da vertente do FSE+ 
em regime de gestão partilhada para ações 
de apoio à empregabilidade dos jovens.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Em conformidade com o 
artigo 174.º do TFUE, a União atribui 
especial atenção às zonas rurais, às zonas 
afetadas pela transição industrial e às 
regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, como 
as regiões mais setentrionais com 
densidade populacional muito baixa e as 
regiões insulares, transfronteiriças e de 
montanha.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A execução eficiente e eficaz das 
ações apoiadas pelo FSE+ assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes aos níveis territoriais pertinentes e 
os agentes socioeconómicos, em especial 
os parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil. É, por conseguinte, 
fundamental que os Estados-Membros 
encorajem a participação dos parceiros 
sociais e da sociedade civil na execução do 
FSE+ no âmbito da gestão partilhada.

(26) A execução eficiente e eficaz das 
ações apoiadas pelo FSE+ assenta na boa
governação e na parceria entre todos os 
agentes aos níveis territoriais pertinentes e 
os agentes socioeconómicos, em especial 
os parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais (ONG) 
que prestam serviços sociais, de emprego 
e de educação e que são ativas nos 
domínios da luta contra a discriminação e 
da defesa dos direitos humanos. É, por 
conseguinte, fundamental que os Estados-
Membros assegurem a participação dos 
parceiros sociais e da sociedade civil na
programação, execução, 
acompanhamento e avaliação do FSE+ no 
âmbito da gestão partilhada em pé de 
igualdade. Além disso, tendo em vista a 
não discriminação e a igualdade de 
oportunidades, é fundamental que os 
organismos de defesa da igualdade e as 
instituições nacionais de defesa dos 
direitos humanos estejam igualmente 
envolvidas em todas as etapas.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de tornar as políticas mais 
reativas à mudança social e fomentar e 
apoiar soluções inovadoras, o apoio à 
inovação social afigura-se crucial. Para 
melhorar a eficiência das políticas, é 
fundamental testar e avaliar soluções 
inovadoras antes de as aplicar em maior 
escala, pelo que se justifica um apoio 

(27) A fim de tornar as políticas mais 
reativas e mais adaptadas à mudança 
social e fomentar e apoiar soluções 
inovadoras, o apoio à inovação social 
afigura-se crucial. Para melhorar a 
eficiência das políticas, é fundamental 
testar e avaliar soluções inovadoras antes 
de as aplicar em maior escala, pelo que se 
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específico por parte do FSE+. justifica um apoio específico por parte do 
FSE+.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que o FSE+ contribui para 
a promoção da igualdade entre mulheres e 
homens, em conformidade com o artigo 8.º 
do TFUE, no sentido de promover a 
igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre homens e mulheres em todos os 
domínios, nomeadamente no que diz 
respeito à participação no mercado de 
trabalho, às condições de trabalho e à 
progressão na carreira. Devem também 
garantir que o FSE+ promove a igualdade 
de oportunidades para todos, sem
discriminação, em conformidade com o 
artigo 10.º do TFUE, bem como a inclusão 
na sociedade das pessoas com deficiência 
em condições equitativas, contribuindo 
para a aplicação da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Estes princípios devem ser 
tidos em conta em todas as dimensões e em 
todas as fases de preparação, 
monitorização, execução e avaliação dos 
programas, de forma oportuna e coerente, 
garantindo simultaneamente a realização 
de ações específicas destinadas a promover 
a igualdade entre homens e mulheres e a 
igualdade de oportunidades. O FSE+ deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados residenciais/institucionais para 
cuidados familiares ou prestados pela 
comunidade, em especial para as pessoas 
que são alvo de discriminações múltiplas.
O FSE+ não deverá apoiar qualquer ação 
que contribua para a segregação ou a 
exclusão social. O Regulamento (UE) n.º 
[futuro RDC] dispõe que as regras de 

(28) Quando aplicam o direito da 
União, as instituições da União, bem 
como os Estados-Membros, têm de 
respeitar plenamente os direitos 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
observar os seus princípios e promover a 
sua aplicação, e na Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais. Do mesmo 
modo, os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que o FSE+ contribui para 
a promoção da igualdade entre mulheres e 
homens, em conformidade com o artigo 8.º 
do TFUE, no sentido de promover a 
igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre homens e mulheres em todos os 
domínios, nomeadamente no que diz 
respeito à participação no mercado de 
trabalho, às condições de trabalho e à 
progressão na carreira. A questão do 
género deve ser tida em conta em todas as 
dimensões e em todas as etapas da 
programação e da execução dos 
programas. Além disso, o FSE+ deve 
respeitar, nomeadamente, o artigo 21.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, que estipula que é 
proibida a discriminação fundada no 
sexo, na raça, na cor ou na origem étnica 
ou social, nas características genéticas, na
língua, na religião ou nas convicções, nas 
opiniões políticas ou outras, na pertença a 
uma minoria nacional, na riqueza, no 
nascimento, na deficiência, na idade ou 
na orientação sexual. Todo e qualquer 
tipo de discriminação fundada nas 
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elegibilidade das despesas devem ser 
determinadas a nível nacional, com 
algumas exceções em relação às quais é 
conveniente estabelecer disposições 
específicas no que respeita à vertente do 
FSE+ em regime de gestão partilhada.

características sexuais ou na identidade 
de género e na nacionalidade deve ser 
igualmente proibida. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
garantir que o FSE+ promove a inclusão 
na sociedade das pessoas com deficiência 
em condições equitativas, contribuindo 
para a aplicação da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Estes princípios devem ser 
tidos em conta em todas as dimensões e em 
todas as fases de preparação, 
monitorização, execução e avaliação dos 
programas, de forma oportuna e coerente,
garantindo simultaneamente a realização 
de ações específicas destinadas a promover 
a igualdade entre homens e mulheres e a 
igualdade de oportunidades. O FSE+ deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados residenciais/institucionais para 
cuidados familiares ou prestados pela 
comunidade, em especial para as pessoas 
que são alvo de discriminações múltiplas e 
transversais. O FSE+ não deverá apoiar 
qualquer ação que contribua para a 
segregação ou a exclusão social. O 
Regulamento (UE) n.º [futuro RDC] dispõe
que as regras de elegibilidade das despesas 
devem ser determinadas a nível nacional, 
com algumas exceções em relação às quais 
é conveniente estabelecer disposições 
específicas no que respeita à vertente do 
FSE+ em regime de gestão partilhada.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A fim de reduzir os encargos 
administrativos associados à recolha de 
dados, sempre que tais dados estiverem 
disponíveis em registos, os 
Estados-Membros devem autorizar as 
autoridades de gestão a proceder à 

(29) A fim de reduzir os encargos 
administrativos associados à recolha de 
dados, sempre que tais dados estiverem 
disponíveis em registos, os 
Estados-Membros devem autorizar as 
autoridades de gestão a proceder à 
respetiva extração, no respeito da proteção 
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respetiva extração. dos dados pessoais, em conformidade com 
o Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A.

__________________

1-A Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O FSE+ estabelece disposições que 
visam concretizar a liberdade de circulação 
dos trabalhadores numa base não 
discriminatória, através de uma cooperação 
estreita entre os serviços centrais de 
emprego dos Estados-Membros e com a 
Comissão. A rede europeia de serviços de 
emprego deve promover um 
funcionamento mais eficaz dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
transnacional dos trabalhadores e uma 
maior transparência da informação sobre os 
mercados de trabalho. O âmbito do FSE+ 
inclui ainda o desenvolvimento e o apoio 
de regimes de mobilidade específicos, com 
vista ao preenchimento de ofertas de 
emprego onde tenham sido identificadas 
lacunas no mercado de trabalho.

(32) O FSE+ estabelece disposições que 
visam concretizar a liberdade de circulação 
dos trabalhadores numa base não 
discriminatória, através de uma cooperação 
estreita entre os serviços centrais de 
emprego dos Estados-Membros e com a 
Comissão. A rede europeia de serviços de 
emprego deve promover um 
funcionamento mais eficaz dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
transnacional dos trabalhadores, uma maior 
transparência da informação sobre os 
mercados de trabalho e um maior 
reconhecimento das competências e 
qualificações. O âmbito do FSE+ inclui 
ainda o desenvolvimento e o apoio de 
regimes de mobilidade específicos, com 
vista ao favorecimento da mobilidade 
voluntária dos trabalhadores e ao 
preenchimento de ofertas de emprego onde 
tenham sido identificadas lacunas no 
mercado de trabalho.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A falta de acesso a financiamento 
por parte das microempresas, da economia 
social e das empresas sociais constitui um 
dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. O 
regulamento FSE+ estabelece disposições 
destinadas a criar um ecossistema de 
mercado para aumentar a oferta e o acesso 
ao financiamento para as empresas sociais, 
bem como para satisfazer a procura por 
parte de quem mais dele necessita, em 
especial, os desempregados, as mulheres e 
as pessoas vulneráveis que pretendam criar 
ou desenvolver uma microempresa. Este 
objetivo será igualmente abordado através 
de instrumentos financeiros e garantias 
orçamentais, ao abrigo da secção 
«investimento social e competências do 
fundo InvestEU.

(33) A falta de acesso a financiamento 
por parte das microempresas, da economia 
social e das empresas sociais constitui um 
dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho e vítimas 
de discriminação em matéria de emprego. 
O regulamento FSE+ estabelece 
disposições destinadas a criar um 
ecossistema de mercado para aumentar a 
oferta e o acesso ao financiamento para as 
empresas sociais, bem como para satisfazer 
a procura por parte de quem mais dele 
necessita, em especial, os desempregados, 
as mulheres e as pessoas em situação 
vulnerável que pretendam criar ou 
desenvolver uma microempresa. Este 
objetivo será igualmente abordado através 
de instrumentos financeiros e garantias 
orçamentais, ao abrigo da secção 
«investimento social e competências do 
fundo InvestEU.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O facto de manter as pessoas 
saudáveis e ativas durante mais tempo e de 
as capacitar para assumirem um papel ativo 
na gestão da sua saúde terá efeitos 
positivos na saúde, na redução das 
desigualdades no domínio da saúde, na 
qualidade de vida, na produtividade, na 
competitividade e na inclusividade, 
reduzindo simultaneamente as pressões 
sobre os orçamentos nacionais. A 
Comissão está empenhada em ajudar os 

(36) O facto de manter todas as pessoas 
saudáveis e ativas de forma não 
discriminatória e de as capacitar para 
assumirem um papel ativo na gestão da sua 
saúde terá efeitos positivos na saúde, na 
redução das desigualdades no domínio da 
saúde, na qualidade de vida, na 
produtividade, na competitividade e na 
inclusividade, reduzindo simultaneamente 
as pressões sobre os orçamentos nacionais. 
A Comissão está empenhada em ajudar os 
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Estados-Membros a alcançar os seus 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
(ODS), nomeadamente o ODS 3 de 
«Garantir uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as 
idades».17

Estados-Membros a alcançar os seus 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
(ODS), nomeadamente o ODS 3 de 
«Garantir uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as 
idades».17

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A vertente Saúde do FSE+ deverá 
contribuir para a prevenção de doenças ao 
longo de toda a vida dos cidadãos da
União e para a promoção da saúde, 
equacionando os fatores de risco para a 
saúde, como o consumo de tabaco e o 
tabagismo passivo, o consumo nocivo de 
álcool, o consumo de drogas ilícitas e a 
redução dos efeitos nocivos da droga sobre 
a saúde, os hábitos alimentares pouco 
saudáveis e a falta de atividade física, e 
incentivar ambientes propícios a estilos de 
vida saudáveis, no intuito de complementar 
a ação dos Estados-Membros em 
consonância com as estratégias pertinentes. 
A vertente Saúde do FSE+ deverá integrar 
modelos de prevenção eficazes, tecnologias 
inovadoras e novos modelos de negócio e 
soluções que contribuam para a inovação, a 
eficiência e a sustentabilidade dos sistemas 
de saúde dos Estados-Membros e facilitem 
o acesso a cuidados de saúde melhores e 
mais seguros para os cidadãos europeus.

(38) A vertente Saúde do FSE+ deverá 
contribuir para a prevenção de doenças ao 
longo de toda a vida das pessoas que 
vivem na União e para a promoção da 
saúde, equacionando a prevenção e os 
fatores de risco para a saúde, como o 
consumo de tabaco e o tabagismo passivo, 
o consumo nocivo de álcool, o consumo de 
drogas ilícitas e a redução dos efeitos 
nocivos da droga sobre a saúde, os hábitos 
alimentares pouco saudáveis, 
nomeadamente devido à pobreza, e a falta 
de atividade física, e incentivar ambientes 
propícios a estilos de vida saudáveis, no 
intuito de complementar a ação dos 
Estados-Membros em consonância com as 
estratégias pertinentes. A vertente Saúde 
do FSE+ deverá integrar modelos de 
prevenção eficazes que cheguem a todas 
as pessoas, tecnologias inovadoras e novos 
modelos de negócio e soluções que 
contribuam para a inovação, a eficiência, a 
acessibilidade e a sustentabilidade dos 
sistemas de saúde dos Estados-Membros e 
facilitem o acesso a cuidados de saúde 
melhores e mais seguros para as pessoas 
que vivem na União.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A Comissão apresentou 
recentemente uma proposta18 sobre a 
avaliação das tecnologias da saúde (ATS) 
para favorecer a cooperação em matéria de 
avaliação das tecnologias da saúde a nível 
da União e, assim, melhorar a 
disponibilidade de tecnologias de saúde 
inovadoras para os doentes em toda a 
União, utilizar os recursos disponíveis de 
forma mais eficaz e melhorar a capacidade 
de previsão das empresas.

(41) A Comissão apresentou 
recentemente uma proposta18 sobre a 
avaliação das tecnologias da saúde (ATS) 
para favorecer a cooperação em matéria de 
avaliação das tecnologias da saúde a nível 
da União e, assim, melhorar a 
disponibilidade e a acessibilidade de 
tecnologias de saúde inovadoras para os 
doentes em toda a União, utilizar os 
recursos disponíveis de forma mais eficaz e 
melhorar a capacidade de previsão das
empresas.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final 18 COM(2018) 51 final

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) A legislação da UE em matéria de 
saúde tem impacto imediato na vida dos 
cidadãos, na eficiência e na resiliência dos 
sistemas de saúde, bem como no bom 
funcionamento do mercado interno. As 
normas que regem os produtos e 
tecnologias médicos (medicamentos, 
dispositivos médicos e substâncias de 
origem humana), o tabaco, os direitos dos 
doentes nos cuidados de saúde 
transfronteiriços e as ameaças sanitárias 
transfronteiriças graves, são essenciais para 
a proteção da saúde na UE. A 
regulamentação, assim como a sua 
aplicação e a verificação do seu 
cumprimento, devem acompanhar o ritmo 

(44) A legislação da União em matéria 
de saúde tem impacto imediato na vida dos 
cidadãos, na eficiência e na resiliência dos 
sistemas de saúde, bem como no bom 
funcionamento do mercado interno. As 
normas que regem os produtos e 
tecnologias médicos (medicamentos, 
dispositivos médicos e substâncias de 
origem humana), o tabaco, os direitos dos 
doentes nos cuidados de saúde 
transfronteiriços e as ameaças sanitárias 
transfronteiriças graves, são essenciais para 
a proteção da saúde na União. A 
regulamentação, assim como a sua 
aplicação e a verificação do seu 
cumprimento, devem acompanhar o ritmo 
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da inovação, os avanços da investigação e 
as mudanças societais neste domínio, ao 
mesmo tempo que garantem a 
concretização dos objetivos em matéria de 
saúde pública. É, pois, necessário continuar 
a desenvolver a base de conhecimentos 
necessária para a aplicação de legislação de 
caráter científico.

da inovação, os avanços da investigação e 
as mudanças societais neste domínio, sem 
descurar os desafios que se colocam às 
pessoas oriundas de meios sociais 
desfavorecidos e às pessoas que vivem em 
zonas rurais, ao mesmo tempo que 
garantem a concretização dos objetivos em 
matéria de saúde pública em todos os 
Estados-Membros. É, pois, necessário 
continuar a desenvolver a base de 
conhecimentos necessária para a aplicação 
de legislação de caráter científico em toda 
a União.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, o reforço da 
eficácia dos mercados de trabalho e a 
promoção do acesso a emprego de 
qualidade, a melhoria do acesso à educação 
e à formação e o reforço da sua qualidade, 
a promoção da inclusão social e da saúde e 
a redução da pobreza, bem como ações ao 
abrigo das vertentes Emprego e Inovação 
Social e Saúde, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros, mas podem, ser mais 
bem alcançados ao nível da União, a União 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar esse 
objetivo.

(51) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, o reforço da 
eficácia dos mercados de trabalho e a 
promoção do acesso a emprego de 
qualidade, a melhoria do acesso à educação 
e à formação e o reforço da sua qualidade, 
a promoção da inclusão social e da saúde e 
a erradicação da pobreza, bem como ações 
ao abrigo das vertentes Emprego e 
Inovação Social e Saúde, não podem ser 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros, mas podem, ser mais 
bem alcançados ao nível da União, a União 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar esse 
objetivo.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1) «Medidas de acompanhamento»: as 
atividades previstas para além da 
distribuição de alimentos e/ou assistência 
material de base com o objetivo de 
combater a exclusão social, tais como as 
que consistem em dirigir uma pessoa para 
serviços sociais, prestar serviços sociais ou 
dar conselhos em matéria de gestão do 
orçamento familiar;

1) «Medidas de acompanhamento»: as 
atividades previstas para além da 
distribuição de alimentos e assistência 
material de base com o objetivo de 
combater a exclusão social e erradicar a 
pobreza, tais como as que consistem em 
fornecer informações sobre serviços 
públicos e de apoio relevantes, encargos 
domésticos, etc., e dirigir uma pessoa para 
serviços sociais e prestar serviços sociais e 
acompanhamento psicológico;

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

13) «Pessoas mais carenciadas»: 
pessoas singulares, sejam elas indivíduos, 
famílias, agregados familiares ou 
agrupamentos compostos por essas 
pessoas, cuja necessidade de assistência 
tenha sido estabelecida com base nos 
critérios objetivos fixados pelas 
autoridades nacionais competentes, em 
concertação com as partes interessadas e 
evitando quaisquer conflitos de interesses, 
e aprovados pelas referidas autoridades 
nacionais competentes e que poderão 
incluir elementos que permitam a seriação 
das pessoas mais carenciadas em 
determinadas áreas geográficas;

13) «Pessoas mais carenciadas»: 
pessoas singulares, sejam elas indivíduos, 
famílias, agregados familiares ou 
agrupamentos compostos por essas 
pessoas, cuja necessidade de assistência 
tenha sido estabelecida com base nos 
critérios objetivos fixados pelas 
autoridades nacionais competentes, em 
concertação com as autoridades locais e 
regionais e com as partes interessadas e 
evitando quaisquer conflitos de interesses, 
e aprovados pelas referidas autoridades 
nacionais competentes e que poderão 
incluir elementos que permitam a seriação 
das pessoas mais carenciadas em 
determinadas áreas geográficas;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FSE+ tem por objetivo ajudar os O FSE+ tem por objetivo ajudar os 
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Estados-Membros a atingir níveis elevados 
de emprego, uma proteção social justa e 
uma mão de obra qualificada, resistente e 
preparada para o futuro do mundo do 
trabalho, em consonância com os 
princípios estabelecidos no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais proclamado pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 
Comissão em 17 de novembro de 2017.

Estados-Membros a erradicar a pobreza e 
a lutar contra a exclusão social de forma 
eficaz, a promover a igualdade e a não 
discriminação e a atingir níveis elevados 
de emprego, uma proteção social adequada 
e sustentável, um nível de saúde adequado 
para todos e uma mão de obra qualificada, 
resistente e preparada para o futuro do 
mundo do trabalho, em consonância com 
os princípios estabelecidos no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais proclamado 
pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e 
pela Comissão em 17 de novembro de 
2017. O FSE+ visa ainda contribuir para 
o respeito do compromisso assumido pela 
União e pelos seus Estados-Membros de 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O FSE+ deve apoiar e complementar as 
políticas dos Estados-Membros, 
conferindo-lhes valor acrescentado, com o 
objetivo de garantir a igualdade de 
oportunidades, o acesso ao mercado de 
trabalho, condições de trabalho justas, 
proteção social e inclusão social, bem 
como um elevado nível de proteção da 
saúde.

O FSE+ deve apoiar e complementar as 
políticas dos Estados-Membros, 
conferindo-lhes valor acrescentado, com o 
objetivo de garantir a igualdade de 
oportunidades, o acesso equitativo e não 
discriminatório ao mercado de trabalho e à 
educação, condições de trabalho justas, 
proteção social, integração e inclusão 
social para todos, erradicação da pobreza, 
bem como um elevado nível de proteção da 
saúde. Todas as ações no âmbito do FSE+ 
respeitam a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE+ deve apoiar os seguintes 
objetivos específicos nas áreas do 

1. O FSE+ deve apoiar os seguintes 
objetivos específicos nas áreas do 



PE625.435v02-00 28/48 AD\1168328PT.docx

PT

emprego, da educação, da inclusão social e 
da saúde, contribuindo, assim, para o 
objetivo político de Uma Europa mais 
social — aplicação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais»] enunciado no artigo [4.º] 
do [futuro RDC]:

emprego, da educação, da erradicação da 
pobreza, da integração e da inclusão social 
e da saúde, contribuindo, assim, para o 
objetivo político de Uma Europa não 
discriminatória, inclusiva e mais social —
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e erradicação da pobreza e da 
exclusão social»] enunciado no artigo [4.º] 
do [futuro RDC]:

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

i) melhorar o acesso ao emprego de 
todos os que procuram trabalhar, em 
especial os jovens, os desempregados de 
longa duração e as pessoas inativas, 
promovendo o emprego por conta própria e 
a economia social;

i) melhorar o acesso ao emprego 
digno, com uma remuneração digna, de 
todos os que procuram trabalhar, em 
especial os jovens, os desempregados de 
longa duração e as pessoas inativas, com 
medidas especiais para as pessoas e os 
grupos sociais desfavorecidos ou em 
situações vulneráveis, tais como as 
pessoas com deficiência, as pessoas com 
mais de 50 anos, os pais e mães de 
famílias monoparentais, os idosos, os 
ciganos e as pessoas com baixo nível de 
instrução ou competências básicas,
promovendo o emprego por conta própria e 
a economia social;

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

ii) modernizar as instituições e os 
serviços do mercado de trabalho no sentido 
de avaliar e antecipar necessidades de 
competências e garantir uma assistência 
individualizada em tempo útil e apoio a 
ações tendentes a adequar a oferta e a 
procura no mercado de trabalho e a 
favorecer as transições e a mobilidade,

ii) modernizar as instituições e os 
serviços do mercado de trabalho no sentido 
de pôr termo à discriminação e avaliar e 
antecipar necessidades de competências, 
reforçar a cooperação com as empresas e 
garantir uma assistência individualizada, 
não discriminatória e inclusiva em tempo 
útil e apoio a ações tendentes a adequar a 
oferta e a procura no mercado de trabalho e 
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a favorecer as transições e a mobilidade,

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

iii) promover a participação das 
mulheres no mercado de trabalho, uma 
melhor conciliação entre vida profissional 
e familiar, nomeadamente o acesso a 
estruturas de acolhimento de crianças, um 
ambiente de trabalho saudável e bem 
adaptado capaz de prevenir riscos para a 
saúde, a adaptação à mudança por parte de
trabalhadores, empresas e empresários, e o 
envelhecimento ativo e saudável,

iii) promover a igualdade entre 
homens e mulheres em todos os domínios, 
nomeadamente promover a participação 
das mulheres no mercado de trabalho, a 
progressão na carreira, a igualdade de 
remuneração por trabalho igual e uma 
melhor conciliação entre vida profissional 
e familiar, sobretudo para os pais e as 
mães de famílias monoparentais, 
nomeadamente o acesso a estruturas de 
acolhimento de crianças e de prestação de 
cuidados a dependentes e a idosos; 
promover um ambiente de trabalho 
saudável e bem adaptado capaz de prevenir 
riscos para a saúde (incluindo a saúde 
mental); promover a adaptação à mudança 
por parte de empresas e empresários, e o 
envelhecimento ativo e saudável,

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

iv) melhorar a qualidade, a eficácia e a 
relevância para o mercado de trabalho dos 
sistemas de educação e formação, de forma 
a favorecer a aquisição de competências 
essenciais, inclusive no domínio digital,

iv) melhorar, de forma não 
discriminatória, a acessibilidade, a 
inclusividade, a qualidade, a eficácia e a 
relevância para o mercado de trabalho dos 
sistemas de educação e formação, de forma 
a favorecer a aquisição de competências 
essenciais, inclusive nos domínios social,
digital e linguístico, por parte de todos,

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea v)
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Texto da Comissão Alteração

v) promover a igualdade de acesso e a 
conclusão, em especial por parte dos 
grupos desfavorecidos, de um percurso de 
educação e formação inclusivo e de 
qualidade, desde o ensino e o acolhimento 
na primeira infância até à educação e à 
formação de caráter geral e profissional e 
ao ensino superior, bem como ao ensino e à 
aprendizagem de adultos, facilitando, 
assim, a mobilidade para fins de 
aprendizagem para todos,

v) promover a igualdade de acesso, 
em especial por parte dos grupos 
desfavorecidos, incluindo crianças 
migrantes, independentemente do seu 
estatuto de residente, crianças 
institucionalizadas e crianças sem abrigo, 
bem como alunos de zonas rurais 
desfavorecidas e/ou isoladas, a um 
percurso de educação e formação inclusivo 
e de elevada qualidade, desde o ensino e o 
acolhimento na primeira infância até à 
educação e à formação de caráter geral e 
profissional e ao ensino superior, bem 
como ao ensino e à aprendizagem de 
adultos, facilitando, assim, a mobilidade 
para fins de aprendizagem para todos e 
melhorando o reconhecimento de 
competências e qualificações obtidas nos 
Estados-Membros,

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

vi) promover a aprendizagem ao longo 
da vida, nomeadamente através de 
oportunidades flexíveis de todos 
adquirirem ou atualizarem competências, 
tendo em conta as competências digitais, 
uma melhor antecipação da mudança e das 
novas exigências em matéria de 
competências em função das necessidades 
do mercado de trabalho, facilitando as 
transições de carreira e fomentando a 
mobilidade profissional,

vi) promover a aprendizagem ao longo 
da vida em todos os grupos etários, 
nomeadamente através de oportunidades 
flexíveis de todos adquirirem ou 
atualizarem competências, em especial 
desempregados de longa duração e as 
pessoas com nível de instrução baixo e 
qualificações básicas, tendo em conta as 
competências digitais, uma melhor 
antecipação da mudança e das novas 
exigências em matéria de competências em 
função das necessidades do mercado de 
trabalho, facilitando as transições de 
carreira e fomentando a mobilidade 
profissional,
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Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

vii) favorecer a inclusão ativa, 
designadamente com vista a promover a 
igualdade de oportunidades e a 
participação ativa e melhorar a 
empregabilidade,

vii) favorecer a inclusão ativa, 
designadamente com vista a alcançar a 
igualdade de oportunidades, a não 
discriminação e a participação ativa, e 
melhorar a empregabilidade,

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

viii) promover a integração 
socioeconómica de nacionais de países 
terceiros e de comunidades 
marginalizadas, tais como os ciganos,

viii) combater todas as formas de 
discriminação contra comunidades 
marginalizadas, tais como os ciganos, e 
promover a sua inclusão socioeconómica, 
utilizando uma abordagem intersetorial 
integrada e combatendo, assim, a 
hostilidade em relação aos ciganos;

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

viii-A) a erradicação da discriminação 
contra nacionais de países terceiros (com 
especial destaque para as mulheres e as 
crianças, incluindo os menores não 
acompanhados) e a promoção da sua 
inclusão socioeconómica a longo prazo, 
através de uma abordagem integrada em 
diferentes setores e com a participação de 
intervenientes locais ou regionais, 
nomeadamente através de medidas 
específicas no domínio da educação e da 
formação, tais como formação linguística 
e ações preparatórias para facilitar o 
acesso ao mercado de trabalho, ações 
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para promover a autonomia e o contacto 
significativo com a sociedade local, a 
igualdade de acesso aos serviços e o 
reforço das capacidades e formação em 
matéria de diversidade para os 
funcionários públicos;

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

ix) reforçar a igualdade de acesso em 
tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a preços comportáveis; 
modernizar os sistemas de proteção social, 
inclusive mediante a promoção do acesso à 
proteção social; melhorar a acessibilidade, 
a eficácia e a resiliência dos sistemas de 
cuidados de saúde e de cuidados 
prolongados,

ix) reforçar a igualdade de acesso em 
tempo útil a serviços de qualidade, 
sustentáveis e a título gratuito ou a preços 
comportáveis, sobretudo nas zonas rurais 
pobres e isoladas; modernizar os sistemas 
de proteção social, inclusive mediante a 
promoção do acesso equitativo à proteção 
social; melhorar a acessibilidade, a eficácia 
e a resiliência dos sistemas de cuidados de 
saúde e de cuidados prolongados,

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

x) promover a integração social das 
pessoas em risco de pobreza ou de 
exclusão social, incluindo as mais 
carenciadas e as crianças,

x) promover a integração social das 
pessoas em situação ou em risco de 
pobreza ou de exclusão social, 
nomeadamente as mais carenciadas, como 
as pessoas e as famílias sem abrigo, e as 
crianças,

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

xi) combater a privação material 
através da distribuição de alimentos e/ou

xi) combater a privação material 
através da distribuição de alimentos e de 
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de assistência material de base às pessoas 
mais carenciadas, incluindo medidas de 
acompanhamento.

assistência material de base às pessoas 
mais carenciadas, incluindo medidas de 
acompanhamento, colocando a tónica nas 
crianças em situação vulnerável.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No âmbito da vertente Saúde, o 
FSE+ deve também apoiar a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças, contribuir 
para a eficácia, a acessibilidade e a 
resiliência dos sistemas de saúde, garantir 
uma maior segurança dos cuidados de 
saúde, reduzir as desigualdades em matéria 
de saúde, proteger os cidadãos de ameaças 
sanitárias transfronteiriças e apoiar a 
legislação da UE na área da saúde.

3. No âmbito da vertente Saúde, o 
FSE+ deve também apoiar a promoção da 
saúde (incluindo a saúde mental) e a 
prevenção de doenças, contribuir para a 
eficácia, a acessibilidade, a não 
discriminação e a resiliência dos sistemas 
de saúde, garantir uma maior segurança 
dos cuidados de saúde, reduzir as 
desigualdades em matéria de saúde, pôr 
termo à patologização de grupos 
estigmatizados, incluindo pessoas com 
deficiência mental ou intelectual, proteger 
as pessoas que vivem na União de 
ameaças sanitárias transfronteiriças e 
apoiar a legislação da União na área da 
saúde.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os programas executados ao 
abrigo da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada, bem como as operações 
ao abrigo da vertente Emprego e Inovação 
Social e da vertente Saúde, devem garantir 
a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres em todas as fases da sua 
preparação, execução, acompanhamento e 
avaliação. Devem igualmente promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
sem discriminação em razão do sexo, da 
raça ou da origem étnica, da religião ou 

1. Todos os programas executados ao 
abrigo da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada, bem como as operações 
ao abrigo da vertente Emprego e Inovação 
Social e da vertente Saúde, devem garantir 
a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres em todas as fases da sua 
preparação, execução, acompanhamento e 
avaliação. Através do FSE+, os 
Estados-Membros e a Comissão apoiam 
igualmente ações desenvolvidas no âmbito 
dos objetivos específicos referidos no 
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crença, da deficiência, idade ou 
orientação sexual, em todas as fases da 
sua preparação, execução, monitorização 
e avaliação.

artigo 4.º, com o objetivo de aumentar a 
participação sustentável e a progressão na 
carreira das mulheres, combatendo assim 
a feminização da pobreza, reduzir a 
segregação baseada no género, combater 
os estereótipos de género no mercado de 
trabalho, no ensino e na formação e 
promover a conciliação entre a vida 
profissional e familiar para todos, bem 
como a partilha equitativa das 
responsabilidades familiares entre 
homens e mulheres.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todos os programas devem 
promover a igualdade de oportunidades 
para todos, sem discriminação com base 
no sexo, na raça, na cor, na origem étnica 
ou social, nas características genéticas, na 
língua, na religião ou crença, nas 
opiniões políticas ou outras, na pertença a 
uma minoria nacional, na riqueza, no 
nascimento, na deficiência, na idade, na 
orientação sexual, caraterísticas sexuais 
ou identidade de género, através da 
integração do principio da não 
discriminação em todas as fases da sua 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação. Através do FSE+, os 
Estados-Membros e a Comissão apoiam 
ações desenvolvidas no âmbito dos 
objetivos específicos referidos no 
artigo 4.º. Essas ações devem melhorar a 
acessibilidade das pessoas com 
deficiência, a fim de melhorar a sua 
inclusão no emprego, no ensino e na 
formação e, dessa forma, promover a sua 
inclusão social, reduzir as desigualdades 
no plano das habilitações e da saúde e 
facilitar a transição de cuidados 
residenciais/hospitalares para cuidados 
familiares ou prestados pela comunidade, 
especialmente para aqueles que se veem 
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confrontados com múltiplas formas de 
discriminação.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem também apoiar ações 
específicas destinadas a promover os 
princípios referidos no n.º 1 no âmbito da 
consecução dos objetivos do FSE+, 
incluindo a reorientação dos cuidados 
residenciais/institucionais para cuidados 
familiares ou prestados pela comunidade.

Suprimido

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e, se for caso disso, a 
Comissão devem promover sinergias e 
assegurar a coordenação, a 
complementaridade e a coerência entre o 
FSE+ e outros fundos, programas e 
instrumentos da União, tais como o 
programa Erasmus, o Fundo para o Asilo e 
a Migração e o Programa de Apoio às 
Reformas, incluindo o instrumento de 
execução dessas mesmas reformas e o 
instrumento de assistência técnica, tanto na 
fase de planeamento como durante a 
execução. Os Estados-Membros e, se for 
caso disso, a Comissão devem otimizar os 
mecanismos de coordenação para evitar a 
duplicação de esforços e assegurar uma 
estreita cooperação entre os responsáveis 
pela execução a ações de apoio coerentes e 
racionalizadas.

Os Estados-Membros e, se for caso disso, a 
Comissão devem promover sinergias e 
assegurar a coordenação, a 
complementaridade e a coerência entre o 
FSE+ e outros fundos, programas e 
instrumentos da União, tais como o 
Quadro Europeu para as Estratégias 
Nacionais para a Integração dos Ciganos 
pós-2020,o programa Erasmus, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo da Justiça, Direitos e Valores, o 
Fundo para o Asilo e a Migração e o 
Programa de Apoio às Reformas, incluindo 
o instrumento de execução dessas mesmas 
reformas e o instrumento de assistência 
técnica, tanto na fase de planeamento como 
durante a execução. Os Estados-Membros 
e, se for caso disso, a Comissão devem 
otimizar os mecanismos de coordenação 
para evitar a duplicação de esforços e 
assegurar uma estreita cooperação entre os 
responsáveis pela execução a ações de 
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apoio coerentes e racionalizadas.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem afetar 
um montante adequado dos respetivos 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada para dar resposta aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país adotadas em 
conformidade com o artigo 121.º, n.º 2, e o 
artigo 148.º, n.º 4, do TFUE, e no Semestre 
Europeu, nas áreas que se enquadram no 
âmbito do FSE+ enumeradas no artigo 4.º.

2. Os Estados-Membros devem afetar 
um montante adequado dos respetivos 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada para dar resposta aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país adotadas em 
conformidade com o artigo 121.º, n.º 2, e o 
artigo 148.º, n.º 4, do TFUE, e no Semestre 
Europeu, nas áreas que se enquadram no 
âmbito do FSE+ enumeradas no artigo 4.º, 
tendo em conta os direitos e princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
reservar, pelo menos, 25 % dos respetivos 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada para a concretização dos 
objetivos específicos da política de 
inclusão social enunciados no artigo 4.º, 
n.º 1, alíneas vii) a xi), inclusive a 
promoção da integração socioeconómica 
de nacionais de países terceiros.

3. Os Estados-Membros devem 
reservar, pelo menos, 30 % dos respetivos 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada para a concretização dos 
objetivos específicos da política de 
inclusão social e de luta contra a privação 
material enunciados no artigo 4.º, n.º 1, 
alíneas vii) a xii), inclusive a promoção da 
integração socioeconómica de nacionais de 
países terceiros.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem reservar, pelo 
menos, 2 % dos respetivos recursos do 
FSE+ em regime de gestão partilhada para 
a concretização do objetivo específico de 
combater a privação material enunciado no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea xi).

Os Estados-Membros devem reservar, pelo 
menos, 4 % dos respetivos recursos do 
FSE+ em regime de gestão partilhada para 
a concretização do objetivo específico de 
combater a privação material enunciado no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea xii).

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que, segundo dados 
do Eurostat, registem em 2019 uma taxa de 
jovens entre os 15 e os 29 anos que não 
trabalham, não estudam, nem seguem 
qualquer formação superior à média da 
União devem afetar, no mínimo, 10 % dos 
respetivos recursos do FSE+ em regime de 
gestão partilhada para o período 2021-2025 
a ações e reformas estruturais específicas 
que favoreçam o emprego dos jovens, a 
transição da escola para o trabalho, 
percursos de reinserção no mundo do 
ensino ou da formação e a educação de 
segunda oportunidade, em especial no 
contexto da implementação da Garantia 
para a Juventude.

Os Estados-Membros que, segundo dados 
do Eurostat, registem em 2019 uma taxa de 
jovens entre os 15 e os 29 anos que não 
trabalham, não estudam, nem seguem 
qualquer formação superior à média da 
União devem afetar, no mínimo, 15 % dos 
respetivos recursos do FSE+ em regime de 
gestão partilhada para o período 2021-2025 
a ações e reformas estruturais específicas 
que favoreçam o emprego dos jovens, a 
transição da escola para o trabalho, 
percursos de reinserção no mundo do 
ensino ou da formação e a educação de 
segunda oportunidade, em especial no 
contexto da implementação da Garantia 
para a Juventude.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Aquando da programação intercalar dos 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada para 2026 e 2027 em 
conformidade com o artigo [14.º do futuro 
RDC], os Estados-Membros que, com base 
em dados do Eurostat, registem em 2024 

Aquando da programação intercalar dos 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada para 2026 e 2027 em 
conformidade com o artigo [14.º do futuro 
RDC], os Estados-Membros que, com base 
em dados do Eurostat, registem em 2024 
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uma taxa de jovens entre os 15 e os 
29 anos que não trabalham, não estudam, 
nem seguem qualquer formação superior à 
média da União devem afetar, no mínimo, 
10 % dos respetivos recursos do FSE+ para 
o período 2026- 2027 a estas ações.

uma taxa de jovens entre os 15 e os 29
anos que não trabalham, não estudam, nem 
seguem qualquer formação superior à 
média da União devem afetar, no mínimo, 
15 % dos respetivos recursos do FSE+ para 
o período 2026- 2027 a estas ações.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Ao implementar estas ações, os 
Estados-Membros devem dar prioridade 
aos jovens inativos e aos desempregados 
de longa duração e aplicar medidas de 
sensibilização específicas.

Ao implementar estas ações, os 
Estados-Membros devem dar prioridade 
aos jovens inativos e aos desempregados 
de longa duração, incluindo aos jovens 
ciganos, às pessoas com deficiência e aos 
nacionais de países terceiros, e aplicar 
medidas de sensibilização específicas.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve garantir 
a participação adequada dos parceiros 
sociais e das organizações da sociedade 
civil na concretização das políticas 
sociais, de educação e de emprego 
apoiadas pela vertente do FSE+ em 
regime de gestão partilhada.

1. Cada Estado-Membro deve garantir 
a participação significativa dos parceiros 
sociais, das organizações da sociedade 
civil, dos organismos de defesa da 
igualdade, das instituições nacionais de 
defesa dos direitos humanos e de outras 
organizações pertinentes ou 
representativas na programação, na 
concretização, no acompanhamento e na 
avaliação de todos os programas apoiados 
pelo FSE+, incluindo, nomeadamente, 
políticas e programas em matéria de 
emprego, educação, erradicação da 
pobreza e inclusão social e 
antidiscriminação.
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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»).

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

Alteração 61

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, alíneas i) a xi).

Alteração 62

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.

Alteração 63

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



PE625.435v02-00 40/48 AD\1168328PT.docx

PT

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);

Alteração 64

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 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 grupos 
sociais desfavorecidos, como ciganos, 
nacionais de países terceiros, pessoas com 
deficiência, etc.;

Alteração 65

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 

h) Proporcionar orientação para o 
desenvolvimento de infraestruturas sociais 
(incluindo alojamento, estruturas de 
acolhimento de crianças e de prestação de 
cuidados a idosos, reorientação do apoio 
institucional para o apoio comunitário ou 
familiar, estabelecimentos de ensino e 
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Sociais; formação, cuidados de saúde e cuidados de 
longa duração) necessárias à aplicação do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) sistemas de informação que 
divulgam dados comprovativos nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1,

iii) sistemas de informação que 
recolhem, analisam e divulgam dados 
comprovativos nos domínios referidos no 
artigo 4.º, n.º 1,

Alteração 68

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.

iv) eventos, conferências e seminários 
relevantes da sociedade civil e de ONG.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma entidade jurídica criada ao 
abrigo do direito da União ou uma 
organização internacional.

b) Uma entidade jurídica criada ao 
abrigo do direito da União ou uma 
organização internacional que opera na 
União.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) investir na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças,

i) investir na promoção da saúde 
(incluindo a saúde mental) e na prevenção 
de doenças, prestando particular atenção 
aos grupos sociais desfavorecidos,

Alteração 71

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, o caráter não 
discriminatório, a inclusividade 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,

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título
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Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 73

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 instituído 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.

Alteração 74

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 das organizações da 
sociedade civil pertinentes envolvidas na 
preparação, no acompanhamento, na 
execução e na avaliação dos programas 
do FSE+, 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.
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Alteração 75

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, as 
organizações da sociedade civil 
pertinentes e os organismos de defesa da 
igualdade a nível da União.

Alteração 76

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+.

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

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

— Ciganos**,

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

- Minorias (com exceção dos 
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ciganos),

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

- Número de administrações 
públicas ou serviços públicos a nível 
nacional, regional e local apoiados,

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 1 – travessão 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

— Número de destinatários finais 
ciganos,

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 2 – travessão 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

— Número de destinatários finais 
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ciganos,

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 2 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

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

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