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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Fundo Social Europeu (FSE) é o principal instrumento da União Europeia para apoiar o 
emprego de alta qualidade e garantir oportunidades de emprego mais justas para todos os 
cidadãos. Funciona através do investimento no capital humano da Europa – os seus 
trabalhadores, os seus jovens e todos aqueles que procuram emprego.

Em 29 de maio de 2018, a Comissão aprovou a nova proposta relativa ao novo Fundo Social 
Europeu Mais (FSE+), o qual resultará da fusão do Fundo Social Europeu (FSE), da Iniciativa 
para o Emprego dos Jovens (IEJ), do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD), do Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) e do Programa de 
Saúde europeu. O FSE+ é um duma série de fundos estruturais que em conjunto constituem os 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI).

A relatora apoia a ideia de que o FSE+ deve continuar a desempenhar um papel fundamental 
no apoio à criação de emprego de alta qualidade e na promoção da inclusão social, em 
especial para os grupos desfavorecidos, como os jovens, os desempregados de longa duração 
e as pessoas com deficiência.

A relatora acolhe favoravelmente a disposição relativa à inclusão social, com 25% da dotação 
dedicada a esta questão e 2% dedicada à luta contra a privação material, e também saúda os 
10% que devem ser consagrados ao emprego dos jovens em países com um elevado nível de 
NEET. Embora reconhecendo a importância destas ações específicas, a relatora sublinha 
também a importância dos objetivos tradicionais do FSE – apoio ao emprego, à educação e à 
formação ativos, nomeadamente através de políticas ativas do mercado de trabalho – que 
devem continuar a ser essenciais no próximo FSE+. 

A relatora reconhece a importância do desenvolvimento de competências para uma 
especialização inteligente através da aprendizagem ao longo da vida e de modelos de 
formação dirigidos, em especial, aos jovens que não trabalham, não estudam e não seguem 
uma formação (NEET), mas também aos professores, formadores, mentores, treinadores, 
empresários e investigadores.

A relatora considera que o texto legislativo tem de reconhecer melhor um papel claro das 
regiões, tanto enquanto beneficiárias como autoridades de gestão, a fim de garantir uma maior 
eficácia dos objetivos definidos na proposta e assegurar uma coordenação adequada entre o 
FSE+ e uma política regional e de coesão mais ampla e respetivos instrumentos de 
financiamento.

A relatora congratula-se com a intenção da Comissão de simplificar o quadro regulamentar e 
considera que as sinergias e a coordenação entre o FSE+ e os outros Fundos Estruturais (em 
especial o FEDER e o FC) representam um fator importante de melhoria da eficácia na 
consecução dos objetivos do FSE+.

A proposta da Comissão estabelece uma ligação entre o Semestre Europeu, as recomendações 
específicas por país (REP) e os investimentos do FSE+. A relatora reconhece a importância 
do Semestre Europeu e das REP para criar o contexto em que os investimentos devem ser 
programados. No entanto, considera que deve ser garantida uma flexibilidade adequada ao 
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nível das autoridades de gestão, tanto ao nível nacional como regional, a fim de identificar as 
prioridades e os domínios onde são necessários investimentos, sendo necessário definir 
melhor a relação entre a política de coesão e o Semestre Europeu para que este último adquira 
uma dimensão mais social e territorial.

Nesta perspetiva, a relatora considera igualmente que a ligação entre as REP e o FSE+ deve 
também ser coerente e coordenada com os princípios e direitos consagrados no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, que devem ser efetivamente tidos em conta e aplicados.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 46.º, alínea d), o 
artigo 149.º, o artigo 153.º, n.º 2, alínea a), 
o artigo 164.º, o artigo 168.º, n.º 5, o artigo 
175.º, n.º 3, e o artigo 349.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 46.º, alínea d), o 
artigo 149.º, o artigo 153.º, n.º 2, alínea a), 
o artigo 164.º, o artigo 168.º, n.º 5, o artigo 
174.º, o artigo 175.º, n.º 3, e o artigo 349.º,

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O apoio concedido no âmbito da 
prioridade de investimento relativa ao 
«desenvolvimento local de base 
comunitária» pode contribuir para todos 
os objetivos fixados no presente 
regulamento. As estratégias de 
desenvolvimento local de base 
comunitária apoiadas pelo FSE+ deverão 
ser inclusivas no que se refere às pessoas 
desfavorecidas presentes no território, 
tanto em termos de governação dos 
grupos de ação local como em termos do 
conteúdo da estratégia. O FSE pode 
apoiar estratégias de desenvolvimento 
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local de base comunitária em zonas 
urbanas e rurais, bem como investimentos 
territoriais integrados.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A nível da União, a coordenação 
das políticas económicas ao abrigo do 
Semestre Europeu constitui o quadro para 
identificar prioridades nacionais em termos 
de reformas e acompanhar a sua execução. 
Por seu turno, os Estados-Membros 
elaboram as suas próprias estratégias 
plurianuais de investimento, orientando-as 
para a concretização dessas prioridades de 
reforma. Essas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os Programas 
Nacionais de Reforma anuais, como meio 
de definir e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar mediante 
financiamento nacional e/ou da União. 
Deverão igualmente contribuir para a 
utilização coerente dos fundos da União e 
otimizar o valor acrescentado do apoio 
financeiro a conceder, nomeadamente, 
pelos programas financiados pela União no 
âmbito do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, do Fundo de 
Coesão, do Fundo Social Europeu Mais, do 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas e do Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural, do Instrumento 
Europeu de Estabilização do Investimento 
e do Fundo InvestEU, se for caso disso.

(2) A nível da União, a coordenação 
das políticas económicas ao abrigo do 
Semestre Europeu constitui o quadro para 
identificar prioridades nacionais em termos 
de reformas e acompanhar a sua execução, 
tendo em vista a consecução dos objetivos 
fixados. Por seu turno, os Estados-
Membros elaboram as suas próprias 
estratégias plurianuais de investimento, 
orientando-as para a concretização dessas 
prioridades de reforma. Essas estratégias 
devem ser desenvolvidas conjuntamente 
em parceria com autoridades nacionais, 
regionais e locais, e apresentadas 
juntamente com os Programas Nacionais 
de Reforma anuais, como meio de definir e 
coordenar projetos de investimento 
prioritários a apoiar mediante 
financiamento nacional e/ou da União. 
Deverão igualmente contribuir para a 
utilização coerente dos fundos da União e 
otimizar o valor acrescentado do apoio 
financeiro a conceder, nomeadamente, 
pelos programas financiados pela União no 
âmbito do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, do Fundo de 
Coesão, do Fundo Social Europeu Mais, do 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas e do Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural, do Instrumento 
Europeu de Estabilização do Investimento 
e do Fundo InvestEU, se for caso disso.

Alteração 4
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Proposta de regulamento
Considerando 3

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 ao nível nacional, 
regional e local, 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 uma convergência social 
ascendente na UE e para apoiar 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. Com 
vista a reforçar a dimensão europeia do 
programa, o FSE+ deverá continuar a 
apoiar as atividades da plataforma 
transnacional.

Alteração 5



AD\1165823PT.docx 7/51 PE625.392v02-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A União confronta-se com desafios 
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.

(5) A União confronta-se com desafios 
estruturais decorrentes das desigualdades 
sociais e económicas, da globalização, da 
gestão dos fluxos migratórios e dos 
desafios conexos em matéria de 
integração, da transição para energias 
limpas, da evolução tecnológica, da 
evolução demográfica, da desigualdade 
no acesso à educação e à digitalização, 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 
mercado de trabalho mais inclusivo –
nomeadamente através da qualidade do 
ensino e formação e da aprendizagem ao 
longo da vida – e melhorando o emprego, 
a educação e as políticas sociais, 
nomeadamente na perspetiva da 
mobilidade voluntária da mão de obra.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (UE, Euratom) ... 
[novo RF] (o Regulamento Financeiro) 
estabelece normas para a execução do 
orçamento da União, incluindo normas 
sobre subvenções, prémios, contratação 
pública, execução indireta, assistência 
financeira, instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais. A fim de assegurar a 
coerência na execução de programas de 
financiamento da União, o Regulamento 

(7) O Regulamento (UE, Euratom) ... 
[novo RF] (o Regulamento Financeiro) 
estabelece normas para a execução do 
orçamento da União, incluindo normas 
sobre subvenções, prémios, contratação 
pública, execução indireta, assistência 
financeira, instrumentos financeiros e 
garantias orçamentais, bem como sobre 
sinergias entre instrumentos financeiros. 
A fim de assegurar a coerência na 
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Financeiro é aplicável às ações a executar 
em regime de gestão direta ou indireta ao 
abrigo do FSE+.

execução de programas de financiamento 
da União, o Regulamento Financeiro é 
aplicável às ações a executar em regime de 
gestão direta ou indireta ao abrigo do 
FSE+.

Alteração 7

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 de mercados de trabalho inclusivos
e fomentar o acesso a emprego de 
qualidade, melhorar o acesso e a qualidade 
da educação, da formação e dos cuidados 
de saúde, 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.

Alterações: 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alterações:

(11) A integração do programa de ação 
da União no domínio da saúde no FSE+ irá 
também criar sinergias entre o 
desenvolvimento e o teste de iniciativas e 
políticas para melhorar a eficácia, a 
resiliência e a sustentabilidade dos sistemas 
de saúde desenvolvidas pela vertente Saúde 
do programa FSE+ e a sua execução nos 
Estados-Membros pelos instrumentos 
disponibilizados pelas outras vertentes do 
regulamento FSE+.

(11) A integração do programa de ação 
da União no domínio da saúde no FSE+ irá 
também criar sinergias entre o 
desenvolvimento e o teste de iniciativas e 
políticas para melhorar a eficácia, a 
resiliência e a sustentabilidade dos sistemas 
de saúde desenvolvidas pela vertente Saúde 
do programa FSE+ e a sua execução nos 
Estados-Membros, ao nível nacional, 
regional e local, pelos instrumentos 
disponibilizados pelas outras vertentes do 
regulamento FSE+.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13

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 apoiar medidas 
destinadas a facilitar a transição dos 
jovens do ensino para o emprego. Além 
disso, o FSE+ deve ter por objetivo a 
promoção do emprego de elevada 
qualidade através de intervenções ativas 
que permitam a (re)integração no mercado 
de trabalho, nomeadamente dos jovens, das 
pessoas com deficiência e com doenças 
crónicas, dos grupos marginalizados, dos 
desempregados de longa duração e das 
pessoas economicamente inativas, assim 
como através do incentivo e promoção do
emprego por conta própria –
complementado por programas 
específicos de formação – e da 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 e orientada para os 
indivíduos durante a procura de emprego e 
a transição para o emprego e facilitar a 
mobilidade dos trabalhadores. O FSE+ 
deve ainda promover a participação das 
mulheres no mercado de trabalho e 
incentivar a igualdade de género, 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, a 
preços acessíveis e de qualidade, bem 
como a outro tipo de apoio ou serviços. 
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 
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trabalho e às necessidades decorrentes do 
envelhecimento da mão de obra.

Alteração 10

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 
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.

(14) Enquanto principal instrumento 
da UE para o investimento no capital 
humano e nas competências, o FSE+ 
desempenha um papel fundamental na 
promoção da coesão social, económica e 
territorial. O FSE+ deve prestar apoio a 
ações destinadas a melhorar a qualidade, a 
eficácia e a relevância dos sistemas de 
educação e formação – e, se necessário, 
reconversão – para o mercado de trabalho, 
a fim de facilitar a aquisição das 
competências essenciais, sobretudo as 
transversais e da 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 – tendo em conta a evolução 
tecnológica e o ritmo crescente da 
mudança dos conhecimentos e 
competências necessários – 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 dum nível de qualidade 
elevado de formação 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, 
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validação dos resultados de aprendizagem 
e reconhecimento das qualificações.

Alteração 11

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 
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.

(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 e a adaptação aos 
desafios sociais, 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 procuradas sinergias 
com outros programas da UE, 
nomeadamente o programa Erasmus, a fim 
de aplicar as práticas inovadoras em mais 
larga escala e facilitar a participação de 
estudantes desfavorecidos e de jovens em 
situações vulneráveis.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE625.392v02-00 12/51 AD\1165823PT.docx

PT

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, 
através de prestadores de educação formal 
e não formal, incluindo o 
desenvolvimento de competências 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 as 
transições da educação para o emprego,
as transições de carreira e a mobilidade 
voluntária, apoiando, em especial, as 
pessoas com deficiência ou doenças 
crónicas e/ou os adultos com baixas 
qualificações ou afetados negativamente 
pela globalização, em sintonia com a Nova 
Agenda de Competências para a Europa.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As sinergias com o programa 
Horizonte Europa devem assegurar que o 
FSE+ pode integrar currículos inovadores 
apoiados pelo programa Horizonte Europa 
e aplicá-los em mais larga escala, a fim de 
dotar as pessoas das aptidões e 
competências necessárias para os empregos 
do futuro.

(17) As sinergias com o programa 
Horizonte Europa devem assegurar que o 
FSE+ pode integrar currículos inovadores 
apoiados pelo programa Horizonte Europa 
e aplicá-los em mais larga escala, a fim de 
dotar as pessoas das aptidões e 
competências necessárias para os empregos 
do futuro, bem como para enfrentar os 
desafios societais atuais e futuros.

Alteração 14

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 

(18) O FSE+ deve apoiar os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros a 
todos os níveis de governo, incluindo a 
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quebrar o ciclo de desvantagens que se 
prolongam por gerações e promover a 
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.

nível regional e local, para combater a 
pobreza, de forma a quebrar o ciclo de 
desvantagens que se prolongam por 
gerações e promover a 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, estratégias e planos de 
ação que visam as pessoas mais 
desfavorecidas independentemente da sua 
idade, incluindo as crianças, as 
comunidades marginalizadas como os 
ciganos, os migrantes, as pessoas com 
doenças, nomeadamente doenças 
crónicas, os sem-abrigo, as que enfrentam 
diversos desafios sociais e os trabalhadores 
pobres. Além disso, deve ser dada especial 
atenção às regiões que – devido à sua 
fraca situação económica, social e 
demográfica – estão ameaçadas de «fuga 
de cérebros», sobretudo de jovens. O 
FSE+ deve promover a inclusão ativa das 
pessoas mais afastadas do mercado de 
trabalho, nomeadamente através de um 
melhor acesso à Internet e implicitamente 
ao teletrabalho, 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.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

pobreza através do apoio a mecanismos 
nacionais, regionais e locais, se 
adequado, que visam atenuar os efeitos da 
privação material e de alimentos e 
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 são 
incentivados a canalizar, pelo menos, 4%
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.

Alteração 16

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 
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, nomeadamente refugiados e 
requerentes de asilo, em complemento das 
ações financiadas no âmbito do Fundo para 
o Asilo e a Migração, bem como para 
melhorar a integração dos migrantes no 
mercado de trabalho. Os Estados-
Membros devem afetar um montante 
adequado dos respetivos recursos do 
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FSE+ às autoridades locais, por forma a 
satisfazer as necessidades de integração 
dos migrantes a nível local.

Alteração 17

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 
assistência técnica.

(21) O FSE+ deve apoiar as reformas 
das políticas e dos sistemas nas áreas do 
emprego, dos empregos de alta qualidade,
da inclusão social, da saúde e dos cuidados 
de saúde, da educação e da formação 
associadas aos desafios identificados pelo 
painel de avaliação social no âmbito do
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+, em especial, 
no que respeita às recomendações 
emitidas no primeiro ano da programação 
e aquando da revisão intercalar e que são 
coerentes com os fundamentos do FSE+. 
A Comissão e os Estados-Membros devem 
envolver as autoridades locais e regionais 
no processo de forma significativa, a fim 
de 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 (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 
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fontes de financiamento, incluindo a 
assistência técnica, no que respeita ao 
princípio da parceria.

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 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 

(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 e o 
acesso dos jovens a empregos de elevada 
qualidade, 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 e as suas regiões devem 
continuar a promover percursos de 
reinserção no 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, nomeadamente 
programas que permitam o 
desenvolvimento de atividades de 
empreendedorismo. 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, em especial aos jovens em 
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de apoio à empregabilidade dos jovens. situações vulneráveis. Os Estados-
Membros em causa devem reservar 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 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros devem 
assegurar a coordenação e 
complementaridade entre as ações apoiadas 
por estes fundos.

(24) Os Estados-Membros devem 
assegurar a coordenação e 
complementaridade entre as ações apoiadas 
por estes fundos e facilitar o 
desenvolvimento equilibrado das regiões 
menos desenvolvidas em relação aos 
indicadores médios da UE.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Em conformidade com o 
artigo 349.º do TFUE e o artigo 2.º do 
Protocolo n.º 6 do Ato de Adesão de 1994, 
as regiões ultraperiféricas e as regiões 
setentrionais escassamente povoadas têm 
direito a medidas específicas no âmbito das 
políticas e dos programas comuns da UE. 
Devido aos constrangimentos permanentes 
que as atingem, estas regiões necessitam 
de uma assistência específica.

(25) Em conformidade com os artigos 
174.º e 349.º do TFUE e o artigo 2.º do 
Protocolo n.º 6 do Ato de Adesão de 1994, 
as regiões ultraperiféricas e as regiões 
setentrionais escassamente povoadas têm 
direito a medidas específicas no âmbito das 
políticas e dos programas comuns da UE. 
Por serem afetadas por limitações 
naturais graves e permanentes, estas 
regiões necessitam de uma assistência 
específica.

Alteração 21
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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, os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade civil 
[RDC, artigo 6.º]. É, por conseguinte, 
fundamental que os Estados-Membros 
envolvam as autoridades regionais e 
locais na execução do FSE+ no âmbito da 
gestão partilhada – dado que estão em 
melhor posição para conhecer as 
necessidades a nível subnacional – e
encorajem a participação dos parceiros 
sociais e da sociedade civil, em 
conformidade com o quadro institucional 
e jurídico do Estado-Membro.

Alteração 22

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 
específico por parte do FSE+.

(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 a nível local antes de as aplicar 
em maior escala, pelo que se justifica um 
apoio específico por parte do FSE+.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(27-A) A União Europeia e todos os seus 
Estados-Membros são partes da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência.

Alteração 24

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 

(28) Os Estados-Membros – também 
através das suas autoridades de gestão, ao 
nível nacional e regional – 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, à 
progressão na carreira e às pensões. 
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 e doenças 
crónicas 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 
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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.

cuidados familiares ou prestados pela 
comunidade, em especial para as pessoas 
que são alvo de discriminações múltiplas.
Essa reorientação deverá também incluir 
o desenvolvimento de uma estratégia 
nacional/regional de 
desinstitucionalização e de um plano de 
ação. 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 25

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 respetiva extração.

(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, 
desde que assegurem a proteção desses 
dados.

Alteração 26

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 

(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 públicos
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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.

de emprego dos Estados-Membros e com a 
Comissão. A rede europeia de serviços de 
emprego e serviços transfronteiriços, com 
o envolvimento dos parceiros sociais, deve 
promover um funcionamento mais eficaz 
dos mercados de trabalho, facilitando a 
mobilidade transnacional voluntária dos 
trabalhadores em condições justas 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 de elevada qualidade onde 
tenham sido identificadas lacunas no 
mercado de trabalho.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) A cooperação transnacional tem 
um importante valor acrescentado, pelo 
que deverá ser apoiada por todos os 
Estados-Membros, com exceção de casos 
devidamente justificados e tendo em conta 
o princípio da proporcionalidade. É 
também necessário reforçar o papel da 
Comissão enquanto facilitadora dos 
intercâmbios de experiências e 
coordenadora da execução das iniciativas 
relevantes.

Alteração 28

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 

(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 
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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 
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.

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 e regionais. 
A Comissão está empenhada em ajudar os 
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.

. .

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

Alteração 29

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 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, ao nível nacional, 
regional e local, e facilitem o acesso a 
cuidados de saúde melhores e mais seguros 
para os cidadãos europeus.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(50-A) Dada a diversidade do nível de 
desenvolvimento nas regiões e as 
diferentes realidades sociais em toda a 
Europa, o grau de flexibilidade do FSE+ 
deve ser suficiente para ter em conta as 
especificidades regionais e territoriais.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Medidas de inclusão social», um 
processo através do qual são envidados 
esforços para combater a pobreza e a 
exclusão social, assegurar a igualdade de 
oportunidades e criar condições que 
permitam uma participação plena e ativa 
na sociedade;

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 

13. «Pessoas mais carenciadas»: 
pessoas singulares, sejam elas indivíduos, 
famílias, inclusivamente famílias 
monoparentais, 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 



PE625.392v02-00 24/51 AD\1165823PT.docx

PT

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;

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;

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

13-A) «Inclusão social», a melhoria das 
condições de participação na sociedade, 
especialmente para as pessoas 
desfavorecidas, através do reforço das 
suas oportunidades;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O FSE+ tem por objetivo ajudar os 
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.

O FSE+ tem por objetivo ajudar os 
Estados-Membros, ao nível nacional, 
regional e local, a atingir – através da 
criação de empregos sustentáveis – níveis 
elevados de emprego, uma proteção social 
justa, a inclusão social e uma mão de obra 
qualificada, resistente e preparada para o 
mundo do trabalho presente e futuro, em 
consonância com os princípios e direitos
estabelecidos no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais proclamado pelo Parlamento 
Europeu, pelo Conselho e pela Comissão 
em 17 de novembro de 2017, contribuindo 
assim para os objetivos da União no 
sentido do reforço da coesão económica, 
social e territorial.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 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, valorizar e 
complementar as políticas dos Estados-
Membros ao nível nacional, regional e 
local, com o objetivo de garantir a 
igualdade de oportunidades, a igualdade 
de género, o acesso ao mercado de 
trabalho, condições de trabalho justas, 
proteção social e inclusão social, bem 
como um elevado nível de proteção da 
saúde, como foi estabelecido no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) em regime de gestão partilhada, no 
respeitante à parte da assistência 
correspondente aos objetivos específicos 
enumerados no artigo 4.º (vertente do 
FSE+ em regime de gestão partilhada), e

a) em regime de gestão partilhada, 
tendo em consideração as autoridades 
regionais, caso o quadro institucional e 
jurídico do Estado-Membro o preveja, no 
respeitante à parte da assistência 
correspondente aos objetivos específicos 
enumerados no artigo 4.º (vertente do 
FSE+ em regime de gestão partilhada), e

Alteração 37

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 
emprego, da educação, da inclusão social e 

1. O FSE+ deve apoiar os seguintes 
objetivos específicos nas áreas do 
emprego, da educação, da luta contra a 
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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]:

pobreza, 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]:

Alteração 38

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 de 
alta qualidade para todos os que procuram 
trabalhar, incluindo os jovens, 
relativamente ao seu elevado nível de 
desemprego, os grupos marginalizados ou 
desfavorecidos, as pessoas com 
deficiência ou que vivem em zonas rurais, 
montanhosas e urbanas desfavorecidas, 
as pessoas próximas da reforma, os 
desempregados de longa duração e as 
pessoas inativas, promovendo o emprego 
por conta própria, o espírito empresarial, 
incluindo o desenvolvimento de PME, 
acompanhado de programas de formação 
específicos e da economia social, também 
através da formação no local de trabalho 
e da aprendizagem,

Alteração 39

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 

ii) Modernizar e integrar as 
instituições e os serviços do mercado de 
trabalho a nível nacional, regional e local,
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 
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favorecer as transições e a mobilidade, oferta e a procura no mercado de trabalho e 
a favorecer as transições ao longo do ciclo 
de vida e a mobilidade voluntária, 
inclusivamente a nível transfronteiriço, 
melhorando a qualidade do emprego em 
todos os aspetos,

Alteração 40

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

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) incentivar e promover a igualdade 
de género, a participação das mulheres no 
mercado de trabalho, também para lhes 
permitir acumular direitos à pensão, 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,

Alteração 41

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 a qualidade, a eficácia, a 
flexibilidade 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, com vista a acompanhar a 
permanente evolução da sociedade e 
promovendo simultaneamente a 
infoinclusão,
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Alteração 42

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

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 e a 
conclusão – em especial, por parte dos 
grupos marginalizados e desfavorecidos e 
aqueles que residem em zonas rurais e 
remotas – 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 e a acessibilidade 
para pessoas com deficiência,

Alteração 43

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 e a aprendizagem formal e não 
formal, 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, promovendo a 
participação na sociedade e enfrentando 
os desafios societais,

Alteração 44
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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 promover a 
igualdade de oportunidades e a 
participação ativa e melhorar a 
empregabilidade, bem como o acesso dos 
grupos desfavorecidos ao emprego,

Alteração 45

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) promover a integração 
socioeconómica de nacionais de países 
terceiros – incluindo os migrantes e 
refugiados sob proteção internacional – e 
de comunidades marginalizadas, tais como 
os ciganos, bem como uma melhor 
integração dos migrantes no mercado de 
trabalho,

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea xi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

xi-A) reforçar a capacidade institucional 
das autoridades públicas e das partes 
interessadas e uma administração pública 
eficiente,

Alteração 47

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

xi-B) aumentar a integração 
socioeconómica de comunidades 
marginalizadas, dos migrantes e dos 
grupos desfavorecidos através de medidas 
integradas, incluindo habitação e serviços 
sociais,

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma Europa mais inteligente, 
mediante o desenvolvimento de 
competências para uma especialização 
inteligente e em tecnologias facilitadoras 
essenciais, a transição industrial, a 
cooperação setorial e o empreendedorismo, 
a formação de investigadores e a criação de 
redes e de parcerias entre instituições do 
ensino superior, instituições de ensino e 
formação profissionais (EFP), centros 
tecnológicos e de investigação e empresas 
e agrupamentos de empresas, o apoio às 
micro, pequenas e médias empresas e a 
economia social;

1. Uma Europa mais inteligente, 
mediante o desenvolvimento e adaptação 
permanente de competências para uma 
especialização inteligente, em estreita 
articulação com a evolução das novas 
tecnologias, competências em tecnologias 
facilitadoras essenciais, a transição 
industrial, empregos verdes e o 
desenvolvimento sustentável, a cooperação 
setorial e o empreendedorismo, a formação 
de investigadores, orientadores, 
treinadores e formadores – em especial, 
no domínio do capital humano e do 
desenvolvimento dos recursos humanos –
e a criação de redes e de parcerias entre 
instituições do ensino superior, instituições 
de ensino e formação profissionais (EFP), 
centros tecnológicos e de investigação e 
empresas e agrupamentos de empresas, o 
apoio às micro, pequenas e médias 
empresas, à economia social e às 
sociedades profissionais;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Uma Europa mais ecológica e 
hipocarbónica graças à melhoria dos 
sistemas de ensino e de formação no 
sentido da adaptação de competências e 
qualificações, da atualização das 
competências de todos, incluindo os 
trabalhadores, da criação de novos 
empregos em setores relacionados com o 
ambiente, o clima e a energia, e da
bioeconomia.

2. Uma Europa mais ecológica e 
hipocarbónica graças à melhoria dos 
sistemas de ensino e de formação nas 
diversas fases da atividade profissional no 
sentido da sensibilização para as 
alterações climáticas, da adaptação de 
competências e qualificações, da 
atualização das competências das pessoas 
ativas no mercado laboral ou que 
procuram um emprego, da criação de 
novos empregos verdes em setores 
relacionados com o ambiente, o clima e a
energia, a economia circular e a
bioeconomia.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma Europa mais próxima dos 
cidadãos através de medidas de redução 
da pobreza e de inclusão social, tendo em 
conta as especificidades das zonas 
urbanas, rurais e costeiras, com vista a 
combater as desigualdades 
socioeconómicas nas cidades e regiões.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira total do 
FSE+ para o período de 2021-2027 é de 
101 174 000 000 EUR a preços correntes.

1. O montante dos recursos 
disponíveis do FSE+ ascende a 27,5% dos 
recursos disponíveis ao abrigo do objetivo
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego (ou seja, 99 786 000 000 EUR a 
preços de 2018), excluindo o montante 
para a saúde, o emprego e a inovação 
social.
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Alteração 52

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 
crença, da deficiência, idade ou orientação 
sexual, em todas as fases da sua 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação.

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 
crença, da deficiência, idade ou orientação 
sexual, bem como da acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, em todas as 
fases da sua preparação, execução, 
monitorização e avaliação.

Alteração 53

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.

2. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem também apoiar ações específicas e o 
desenvolvimento de estratégias nacionais 
e regionais, bem como de planos de ação, 
destinados a promover os princípios 
referidos no n.º 1 no âmbito da consecução 
dos objetivos do FSE+, incluindo a 
reorientação razoável dos cuidados 
residenciais/institucionais para cuidados 
familiares ou prestados pela comunidade.
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Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem concentrar os 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada em intervenções que deem 
resposta aos desafios identificados nos 
respetivos programas nacionais de 
reformas, no Semestre Europeu e 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, tendo em conta os princípios e os 
direitos estabelecidos no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais.

Os Estados-Membros – também através 
das suas autoridades de gestão, ao nível 
nacional e regional – devem concentrar os 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada em intervenções que deem 
resposta aos desafios associados ao âmbito 
de aplicação e missão do FSE+ e
identificados nas respetivas estratégias 
regionais, programas nacionais de 
reformas e recomendações específicas por 
país pertinentes, tendo em conta o painel 
de avaliação social do Semestre Europeu, 
e adotadas em conformidade com o artigo 
121.º, n.º 2, e o artigo 148.º, n.º 4, do 
TFUE, respeitando os princípios e os 
direitos estabelecidos no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, as necessidades de 
investimento locais, regionais e nacionais 
e a apropriação, no terreno, das reformas.

Alteração 55

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 

Os Estados-Membros, através das suas 
autoridades de gestão ao nível nacional e 
regional 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 da 
União, tais como os FEIE e, em 
particular, o FEDER e o Fundo de 
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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.

Coesão, bem como com os programas e 
instrumentos como o programa Erasmus, o 
programa Horizonte Europa, o Fundo 
para o Asilo e a Migração e o Programa de 
Apoio às Reformas, incluindo o 
instrumento de execução das reformas e o 
instrumento de assistência técnica, tanto na 
fase de planeamento como durante a 
execução sem prejuízo dos objetivos do 
FSE+ tal como definidos nos artigos 3.º e 
4.º. 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 as autoridades de 
gestão responsáveis pela execução de 
abordagens integradas e de ações de apoio 
coerentes e racionalizadas.

Alteração 56

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, tendo em conta as 
especificidades regionais, 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, complementado 
por uma flexibilidade suficiente a nível da 
autoridade de gestão que permita 
identificar prioridades e domínios para os 
investimentos do FSE+ em conformidade 
com os desafios locais ou regionais 
específicos e tendo em conta os princípios 
e os direitos estabelecidos no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, bem como o 
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objetivo de melhoria da convergência 
social ascendente.

Alteração 57

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, 25% dos respetivos 
recursos do FSE+ em regime de gestão 
partilhada, sempre que pertinente, 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 modernização dos sistemas de proteção 
social e a promoção da integração 
socioeconómica de nacionais de países 
terceiros. Os Estados-Membros podem 
utilizar esta dotação para fazer face a 
outros desafios que não o desemprego, 
com vista a apoiar medidas de combate à 
pobreza que vão para além das medidas 
ativas do mercado de trabalho.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

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 
promover a inclusão social dos mais 
carenciados e/ou de combater a privação 
material enunciado no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea xi).
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Justificação

Uma dotação mínima de 4% permitiria também manter o nível de recursos disponíveis ao 
abrigo do atual Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD) (4 mil 
milhões de EUR entre 2014 e 2020). Os Estados-Membros devem ter a liberdade de decidir 
se querem prestar ajuda alimentar, ajuda material ou introduzir medidas de inclusão social 
das pessoas mais carenciadas, em função dos seus contextos nacionais.

Alteração 59

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, 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, os 
programas de aprendizagem, a transição 
da escola para o trabalho, o espírito 
empresarial, percursos de reinserção no 
mundo do ensino ou da formação e a 
educação de segunda oportunidade, 
fazendo referência especialmente às boas 
práticas no contexto da implementação da 
Garantia para a Juventude ao nível 
nacional e regional.

Alteração 60

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 

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

duração – com especial atenção para as 
populações rurais, a fim de evitar o 
despovoamento – e aplicar medidas de 
sensibilização específicas.

Alteração 61

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. As autoridades de gestão dos 
Estados-Membros, ao nível nacional e 
regional, devem garantir que a 
participação das autoridades regionais e 
locais, dos parceiros sociais e económicos,
das organizações da sociedade civil e dos 
beneficiários em todas as fases de 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação no âmbito do FSE+ é 
assegurada em conformidade com os 
princípios estabelecidos no artigo 6.º do 
Regulamento Disposições Comuns, 
incluindo o Código de Conduta Europeu 
sobre Parcerias (ECCP). Tal aplica-se à
concretização das políticas sociais, de 
educação e de emprego apoiadas pela 
vertente do FSE+ em regime de gestão 
partilhada.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
atribuir um montante adequado de
recursos da vertente do FSE+ em regime de 
gestão partilhada em cada programa ao 
reforço de capacidades dos parceiros 
sociais e das organizações da sociedade 

2. Os Estados-Membros devem 
reservar, pelo menos, 2% dos recursos da 
vertente do FSE+ em regime de gestão 
partilhada em cada programa ao reforço de 
capacidades das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais e 
económicos e das organizações da 
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civil. sociedade civil.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos referidos no artigo 7.º, n.º 4, 
serão programados no âmbito de uma 
prioridade ou de um programa específico.

Os recursos referidos no artigo 7.º, n.º 4, 
serão programados no âmbito de uma 
prioridade ou de um programa específico. 
A taxa de cofinanciamento para esta 
prioridade ou programa é fixada em 85%.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, será programado no âmbito de uma 
prioridade específica e contribuirá para o 
objetivo específico previsto no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea i).

O apoio em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 5, será programado no âmbito de uma 
prioridade específica e contribuirá para o 
objetivo específico previsto no artigo 4.º, 
n.º 1, alíneas i) e v).

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

As ações destinadas a dar resposta aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país (REP) e no Semestre 
Europeu, em conformidade com o disposto 
no artigo 7.º, n.º 2, devem ser programadas 
no âmbito de uma ou mais prioridades 
específicas. Deve ser assegurada 
flexibilidade suficiente a nível da 
autoridade de gestão que permita 
identificar prioridades e domínios para os 
investimentos do FSE+ em conformidade 
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com os desafios locais ou regionais 
específicos, devido ao caráter anual das 
REP e multianual da programação do 
FSE+. Os Estados-Membros devem 
assegurar a uniformidade, a coerência e 
as sinergias entre estas prioridades e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o 
Acordo de Paris e os objetivos de 
desenvolvimento sustentável. Deve ser 
assegurada flexibilidade suficiente a nível 
da autoridade de gestão que permita 
identificar prioridades e domínios para os 
investimentos do FSE+ em conformidade 
com os desafios locais ou regionais 
específicos.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A (novo)

Desenvolvimento territorial integrado

O FSE+ pode apoiar o desenvolvimento 
territorial integrado no âmbito de 
programas ao abrigo de ambos os 
objetivos referidos no artigo 4.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2018/xxxx [novo 
RDC], em conformidade com o título III, 
capítulo II, do referido regulamento [novo 
RDC]. 2. Os Estados-Membros devem 
implementar o desenvolvimento territorial 
integrado, apoiado pelo FSE+, 
exclusivamente através das formas 
referidas no artigo [22.º] do Regulamento 
(UE) 2018/xxxx [novo RDC].

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 11.º-B (novo)

Cooperação transnacional

Os Estados-Membros podem apoiar as 
ações de cooperação transnacional no 
âmbito de uma prioridade específica.3. As 
ações de cooperação transnacional podem 
ser programadas no âmbito dos objetivos 
específicos enunciados no artigo 4.º, n.º 1, 
alíneas i) a x). 4. A taxa máxima de 
cofinanciamento para esta prioridade 
pode ser aumentada para 95% para a 
afetação de um máximo de 5% da dotação 
nacional do FSE+ em regime de gestão 
partilhada a prioridades deste tipo.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Ações inovadoras Ações inovadoras e desenvolvimento 
territorial integrado

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) Através do FSE+, os Estados-
Membros devem apoiar ações de inovação 
e experimentação social, incluindo a 
extrapolação de abordagens inovadoras 
testadas em pequena escala, ou reforçar 
abordagens ascendentes com base em 
parcerias que envolvam as autoridades 
públicas, especialmente a nível local e 
regional, o setor privado e a sociedade 
civil, como os grupos de ação local, na 
conceção e na execução de estratégias de 
desenvolvimento local de base comunitária 
que tenham em conta as características 
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locais.

Alteração 70

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, 
bem como o desenvolvimento territorial 
integrado, podem ser programados no 
âmbito dos objetivos específicos 
enunciados no artigo 4.º, n.º 1, alíneas i) a 
x).

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Pelo menos 10% dos recursos do 
FSE+ a nível nacional devem ser afetados
à execução do disposto nos n.ºs 1 ou 2, ou 
ambos.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os indicadores referentes a 
pessoas singulares devem ser sempre 
desagregados por sexo.
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Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

a) Despesas de aquisição de alimentos 
e/ou assistência material de base, incluindo 
as relacionadas com o transporte desses 
alimentos e/ou dessa assistência material 
de base aos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material aos 
destinatários finais;

a) Despesas de aquisição de 
alimentos, incentivando a aquisição de 
alimentos no mercado local, e/ou 
assistência material de base, incluindo as 
relacionadas com o transporte desses 
alimentos e/ou dessa assistência material 
de base aos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material aos 
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destinatários finais;

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) As despesas administrativas, de 
transporte e armazenamento incorridas 
pelos beneficiários que distribuem os 
alimentos e/ou a assistência material de 
base às pessoas mais carenciadas a uma 
taxa fixa de 5% das despesas referidas na 
alínea a); ou 5% do valor dos alimentos 
disponibilizados em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º 1308/2013; a autoridade de gestão 
pode estabelecer uma taxa fixa mais 
elevada, utilizando um método de cálculo 
justo, equitativo e verificável, baseado em: 
i) dados estatísticos, outra informação 
objetiva ou o parecer de um perito; ii) 
dados históricos verificados sobre os 
beneficiários individuais.

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

d) As despesas de recolha, transporte, 
armazenamento e distribuição de donativos 
alimentares e atividades de sensibilização 
diretamente relacionadas;

d) As despesas de recolha, transporte, 
armazenamento e distribuição de donativos 
alimentares e atividades de informação e
sensibilização diretamente relacionadas;

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração
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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, mormente os 
domínios com défices de mão de obra,
profissões, países e regiões fronteiriças ou 
para grupos específicos (por exemplo, 
pessoas vulneráveis);

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema de mercado relacionado com a 
disponibilização de microfinanciamento 
para microempresas em fase de arranque e 
de desenvolvimento, em especial as que 
empregam pessoas vulneráveis e as que 
são criadas pelos jovens no ambiente 
rural, para evitar o despovoamento dessas 
zonas;

Alteração 80

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Criação de capacidades, 
nomeadamente:

c) Criação de capacidades e 
integração, nomeadamente:

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar a preparação, a gestão e a 
resposta em situações de crise na União, a 
fim de proteger os cidadãos contra as 
ameaças sanitárias transfronteiriças:

a) Reforçar a preparação, a gestão e a 
resposta em situações de crise na União, 
designadamente através de equipas mistas 
de intervenção a nível transfronteiriço, a 
fim de proteger os cidadãos contra as 
ameaças sanitárias transfronteiriças:

Alteração 84
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) adotar medidas de reforço da 
capacidade em termos de preparação, 
gestão e de resposta em situações de crise,

i) adotar medidas de reforço da 
capacidade em termos de preparação, 
gestão e de resposta em situações de crise, 
tendo igualmente em conta os potenciais 
acontecimentos decorrentes das alterações 
climáticas,

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

iii) apoiar a capacidade laboratorial, iii) apoiar a capacidade laboratorial de 
responder rapidamente a situações de 
emergência em caso de necessidade,

Alteração 86

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 e regionais de 
reformas no sentido de aumentar a eficácia, 
a acessibilidade e a resiliência dos sistemas 
de saúde e melhorar a promoção da saúde 
a nível local, regional e nacional e a 
prevenção de doenças, abordando, 
nomeadamente, os desafios identificados 
no âmbito do Semestre Europeu,

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iv)
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Texto da Comissão Alteração

iv) desenvolver e implementar 
estratégias que respondam aos futuros 
desafios para os sistemas de saúde;

iv) desenvolver e implementar 
estratégias que respondam aos futuros 
desafios para os sistemas de saúde 
nacionais e regionais, com particular 
reforço nas regiões ultraperiféricas;

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) atividades de colaboração e 
parcerias a nível transfronteiras, inclusive 
em regiões transfronteiriças,

i) atividades de colaboração e 
parcerias a nível transfronteiras, inclusive 
em regiões transfronteiriças e 
ultraperiféricas,

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) exercícios de preparação em 
situações de crise sanitária;

iii) exercícios de preparação em 
situações de crise sanitária e 
desenvolvimento de cenários de 
contingência, em função das situações 
possíveis;

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Criação de capacidades, 
nomeadamente:

c) Criação de capacidades e 
integração, nomeadamente:

Alteração 91
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) através do apoio à implantação, 
exploração e manutenção de uma 
infraestrutura TI para o intercâmbio de 
dados,

iii) através do apoio à implantação, 
exploração e manutenção de uma 
infraestrutura TI para o intercâmbio de 
dados e garantia da respetiva segurança,

Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – subponto 1-B – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Crianças que vivem em instituições e 
orfanatos,

Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – subponto 1-B – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Dados relativos à reorientação dos 
cuidados institucionais para cuidados 
familiares ou prestados pela comunidade,

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— Número de micro, pequenas e 
médias empresas apoiadas (incluindo 
empresas cooperativas e empresas sociais).

— Número de micro, pequenas e 
médias empresas apoiadas (incluindo 
empresas cooperativas, empresas sociais e 
outras empresas da economia social 
estabelecidas nos termos da legislação 
específica dos Estados-Membros).
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Alteração 95

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Indicadores comuns de resultado 
imediato para as entidades:

Número de micro, pequenas e médias 
empresas apoiadas (incluindo empresas 
cooperativas, empresas sociais e outras 
empresas da economia social 
estabelecidas nos termos da legislação 
específica dos Estados-Membros) que 
iniciaram a respetiva atividade após a 
participação no programa.

Alteração 96

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

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Indicadores comuns de resultado a 
mais longo prazo para as entidades:

Número de micro, pequenas e médias 
empresas apoiadas (incluindo empresas 
cooperativas, empresas sociais e outras 
empresas da economia social 
estabelecidas nos termos da legislação 
específica dos Estados-Membros) que 
continuam ativas seis meses após o início 
da respetiva atividade.
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