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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Europa conta com aproximadamente 23 milhões de desempregados e 30 milhões de 
pessoas que vivem sob a ameaça de exclusão social. Deste modo, tal como previsto na 
resolução do Parlamento Europeu, de 8 de junho de 2011, o Fundo Social Europeu (FSE) 
deve desempenhar um papel fundamental na consecução dos objetivos sociais e de emprego 
da estratégia Europa 2020, devendo ser tratado como uma prioridade política e financiado em 
conformidade.

A dotação financeira destinada ao FSE para o período 2014-2020 não é referida na proposta 
de regulamento relativa ao FSE, mas na proposta de regulamento que estabelece disposições 
comuns para todos os fundos.1 O artigo 84.º, n.º 3, desta última prevê que "pelo menos 25% 
dos recursos dos Fundos Estruturais para as regiões menos desenvolvidas, 40% para as 
regiões em transição e 52% para as regiões mais desenvolvidas de cada Estado-Membro serão 
imputados ao FSE".  Caso estes limiares não sejam reduzidos, esta percentagem será 
equivalente, no seu conjunto, a pelo menos 84 mil milhões de euros (a preços constantes de 
2011) e representa uma proporção global mínima para o FSE de 25% do conjunto dos fundos 
estruturais e de coesão (de acordo com o cálculo referido na Comunicação da Comissão "Um 
orçamento para a Europa 2020")2. Por sua vez, as dotações do FSE no quadro financeiro 
plurianual (QFP) para o período 2007-2013 perfizeram um total de 78 milhões de euros, a 
preços de 2011, ou seja, 22% dos fundos estruturais e de coesão disponíveis. Assim, caso seja 
aprovada, a proposta da Comissão relativa ao FSE representará um aumento, em termos 
relativos, comparativamente à dotação total disponível para os fundos estruturais e de coesão.  
No entanto, devemos ter em conta que, nas propostas da Comissão, a dotação total para os 
fundos estruturais e de coesão seria congelada em termos nominais ao mesmo nível que o 
limite de 2013. O relator acolhe muito favoravelmente esta proporção mínima e considera que 
a mesma deve ser absolutamente preservada, sobretudo porque representa uma inovação 
comparativamente ao QFP atual.  O relator relembra igualmente a convicção manifestada pelo 
Parlamento Europeu na sua resolução acima referida de que "será necessário pelo menos um 
aumento de 5% de recursos para o próximo QFP" em relação ao nível de 2013, de que "os 
montantes atribuídos à política de coesão no âmbito do período de programação atual 
deverão, no mínimo, ser mantidos no próximo período de programação" e de que o FSE 
deverá ser financiado como uma prioridade política. 

No artigo 84.º, n.º 3 e n.º 5, do projeto de regulamento que estabelece disposições comuns, a 
Comissão propõe igualmente a atribuição de 2,5 mil milhões de euros ao regime de 
distribuição de alimentos aos mais carenciados. Este financiamento seria deduzido das 
dotações nacionais atribuídas a cada Estado-Membro no âmbito do FSE. No entanto, na falta 
de uma base jurídica autónoma e adequada que estabeleça mais especificamente o modo de 
funcionamento do programa e tendo em conta as mais recentes declarações da Comissão, o 
futuro do programa permanece ambíguo. 

No regulamento do FSE enquanto tal, a Comissão propõe a afetação de 20% do 
financiamento do FSE à inclusão social, concentrando-se em medidas de combate ao 
desemprego entre os jovens e integrando apoio específico à igualdade entre homens e 
                                               
1 COM (2011) 0615.
2 COM(2011) 0500.
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mulheres e à não discriminação. Cabe aos Estados-Membros concentrar 80% da dotação 
atribuída a cada programa operacional, no máximo, em quatro dos objetivos temáticos do FSE 
para as regiões mais desenvolvidas, 70% para as regiões em transição e 60% para as regiões 
menos desenvolvidas. A execução desta concentração temática estará no centro das 
negociações do Quadro Estratégico Comum e dos contratos de parceria a negociar com os 
Estados-Membros. 

No que se refere a outras disposições com implicações orçamentais, o relator congratula-se 
com os esforços de simplificação por parte da Comissão, nomeadamente as opções 
financeiras simplificadas pela utilização de montantes fixos e tabelas normalizadas de custos 
unitários. O relator salienta ainda a responsabilidade dos Estados-Membros nestes esforços de 
simplificação. 

A boa gestão financeira e a transparência são igualmente fundamentais. Assim, o relator 
propõe a inclusão de mais referências às disposições do regulamento financeiro atualmente 
em debate e exige indicadores de realizações e de resultados mais transparentes e objetivos.  

Além disso, o relator insiste na necessidade de melhorar a coordenação e as sinergias entre o 
FSE e outros programas, nomeadamente a proposta de Programa para a Mudança e Inovação 
Social, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e a proposta de programa "Erasmus 
para Todos". São necessários objetivos precisos para clarificar os programas e respetivos 
instrumentos de financiamento. O relator propõe, nomeadamente, uma definição mais precisa 
do objetivo do FSE de "inclusão ativa" e a clarificação da relação existente entre o FSE e o 
Programa para a Mudança e Inovação Social. Na verdade, ambos os instrumentos se destinam 
a apoiar a designada "inovação social" e os serviços europeus de emprego (EURES), porém 
no âmbito de diferentes regras de gestão e, por isso, a diferentes níveis. Ao passo que o 
EURES seria financiado essencialmente através do Programa para a Mudança e Inovação 
Social, a Comissão propõe a prestação de apoio às atividades EURES em matéria de 
recrutamento e serviços conexos de informação, consultoria e orientação a nível nacional e 
transfronteiras. Os projetos referentes à "inovação social" poderiam ser financiados pela 
Comissão Europeia no âmbito do eixo PROGRESS do Programa para a Mudança e Inovação 
Social, sendo posteriormente desenvolvidos de forma mais ampla no âmbito do FSE através 
do cofinanciamento dos Estados-Membros. O FSE poderia promover igualmente de forma 
direta a "inovação social", no âmbito das suas competências. Da mesma forma, as 
infraestruturas de aprendizagem ao longo da vida serão financiadas no âmbito do FSE, ao 
passo que as atividades de aprendizagem ao longo da vida serão financiadas pela proposta de 
programa plurianual "Erasmus para Todos". 
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Recorda a sua resolução, de 8 de 
junho de 2011, sobre "Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva"1; reitera que são 
necessários recursos adicionais 
suficientes no próximo QFP, a fim de 
permitir que a União cumpra as atuais 
prioridades políticas existentes e as novas 
tarefas previstas no Tratado de Lisboa, 
bem como responder aos acontecimentos 
imprevistos; salienta que, mesmo com um 
aumento do nível de recursos do próximo 
QFP de 5 % em relação ao nível de 2013, 
só poderá ser dado um contributo restrito 
para a realização dos objetivos e 
compromissos acordados da União e do 
princípio da solidariedade da UE; desafia 
o Conselho, caso não partilhe desta
abordagem, a identificar claramente quais 
das suas prioridades políticas ou projetos 
podem ser agora totalmente abandonados, 
não obstante o seu comprovado valor 
acrescentado europeu;

_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.
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Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Relembra a posição manifestada 
nomeadamente na sua resolução de 7 de 
junho de 20111 a favor da continuidade 
do regime de distribuição de alimentos às 
pessoas mais carenciadas na União, no 
âmbito do próximo período financeiro 
plurianual; insta a Comissão a propor a 
base jurídica mais adequada; sublinha, 
contudo, que os objetivos do FSE e do
Programa para os mais desfavorecidos 
não são totalmente idênticos;
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0338.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O FSE deve melhorar as oportunidades 
de emprego, promover a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida e elaborar 
políticas de integração ativas no âmbito 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 162.º do Tratado e, logo, contribuir 
para a coesão económica, social e 
territorial em conformidade com o artigo 
174.º do Tratado. Nos termos do artigo 9.º 
do Tratado, o FSE deverá considerar as 
exigências relacionadas com a promoção 
de um nível elevado de emprego, a garantia 
de uma proteção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e um nível elevado 
de educação, formação e proteção da saúde 
humana.

(2) O FSE deve melhorar as oportunidades 
de emprego, apoiar a criação de emprego 
sustentável, promover a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida, elaborar 
políticas de integração ativas e lutar contra 
a pobreza e a exclusão social em 
conformidade com o artigo 9.º do Tratado 
e com as atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 162.º do Tratado e, logo, 
contribuir para a coesão económica, social 
e territorial em conformidade com o artigo 
174.º do Tratado. Nos termos do artigo 9.º 
do Tratado, o FSE deverá considerar as 
exigências relacionadas com a promoção 
de um nível elevado de emprego, a garantia 
de uma proteção social adequada, a luta 
contra a pobreza e a exclusão social e um 
nível elevado de educação, formação e 
proteção da saúde humana.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Na sua resolução de 8 de junho de 
2011 sobre "Investir no futuro: um novo 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
para uma Europa competitiva, sustentável 
e inclusiva", o Parlamento Europeu 
considerou que "um dos grandes desafios 
com que a União Europeia está 
confrontada é o de manter a sua 
competitividade, aumentar o crescimento, 
combater o desemprego elevado, 
concentrar a atenção no bom 
funcionamento dos mercados de trabalho 
e nas condições sociais para melhorar os 
resultados do emprego, promover um 
trabalho digno, garantir os direitos dos 
trabalhadores em toda a Europa, bem 
como as condições de trabalho, e reduzir 
a pobreza";

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Na mesma resolução, o Parlamento 
Europeu chamou a atenção para "o papel 
fundamental do Fundo Social Europeu 
(FSE) na consecução dos objetivos sociais 
e de emprego da Estratégia Europa 
2020", entendendo "que o FSE deve ser 
tratado como uma prioridade política e 
ser financiado em conformidade", e 
advogou "uma aplicação mais estratégica 
do FSE, suscetível de promover a 
igualdade entre homens e mulheres, de 
melhorar o acesso ao mercado de 



PE487.777v03-00 8/23 AD\906328PT.doc

PT

trabalho e a reintegração no mesmo, de 
combater o desemprego, a pobreza, a 
exclusão social e todas as formas de 
discriminação."

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Durante o quadro financeiro 
plurianual de 2007-2013, foram 
atribuídos ao Fundo Social Europeu 78 
mil milhões de euros (a preços de 2011). 
Na sua Comunicação "Um orçamento 
para a Europa 20201", a Comissão 
propõe para o quadro financeiro 
plurianual de 2014-2020 uma proporção 
mínima global para o FSE de 25% do 
orçamento total atribuído aos fundos 
estruturais e de coesão (ou seja, pelo 
menos 84 mil milhões de euros a preços 
de 2011). A existência de diversos 
instrumentos do mercado de trabalho 
depende do Fundo Social Europeu. Se os 
Estados-Membros continuarem a exigir 
poupanças adicionais no orçamento geral 
da União Europeia, os instrumentos do 
mercado de trabalho diminuirão em toda 
a União Europeia, impossibilitando a 
redução das taxas de desemprego.
______________
1 COM(2011)0500 final

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 
globalização económica, a evolução 

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais e demográficos que se prendem 
com a globalização económica, a evolução 
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tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 
competências e de mão-de-obra em alguns 
setores e regiões. A situação agravou-se 
com a recente crise económica e financeira, 
que veio aumentar os níveis de 
desemprego, atingindo sobretudo os jovens 
e outros grupos vulneráveis, por exemplo 
os trabalhadores migrantes. O FSE deve ter 
por objetivo promover o emprego e apoiar 
a mobilidade dos trabalhadores, investir na 
educação, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida, promover 
a inclusão social e lutar contra a pobreza. 
Ao dinamizar o funcionamento dos 
mercados de trabalho através da promoção 
da mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve, 
nomeadamente, apoiar os serviços 
europeus de emprego (atividades EURES) 
em matéria de recrutamento e serviços 
conexos de informação, consultoria e 
orientação a nível nacional e 
transfronteiras.

tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 
competências e de mão-de-obra em alguns 
setores e regiões. A situação agravou-se 
com a recente crise económica e financeira, 
que veio aumentar os níveis de 
desemprego, atingindo sobretudo os jovens 
e outros grupos vulneráveis, por exemplo 
os trabalhadores migrantes. O FSE deve ter 
por objetivo promover e criar emprego e 
apoiar a mobilidade dos trabalhadores, 
investir na educação, nas competências e 
na aprendizagem ao longo da vida, 
promover a inclusão social e lutar contra a 
pobreza. Ao dinamizar o funcionamento 
dos mercados de trabalho através da 
promoção da mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve apoiar os 
serviços europeus de emprego (atividades 
EURES) em matéria de recrutamento e 
serviços conexos de informação, 
consultoria e orientação a nível nacional e 
transfronteiras. A Comissão Europeia deve 
acompanhar sistematicamente as 
atividades da rede EURES e publicar os 
resultados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento e a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas e fazer com que, através da 
aquisição das competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas se possam adaptar aos 
novos desafios, a saber, a transição para 
uma economia baseada no conhecimento, a 
agenda digital e a transição para uma 
economia menos dependente do carbono e 
mais eficiente no plano energético. O FSE 
deve contribuir para dar resposta a estes 

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento e a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas e fazer com que, através da 
aquisição das competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas se possam adaptar às 
condições sociais e económicas em 
mutação, assim como aos novos desafios, 
a saber, a transição para uma economia 
baseada no conhecimento, a agenda digital 
e a transição para uma economia menos 
dependente do carbono e mais eficiente no 
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desafios através da prossecução dos seus 
principais objetivos temáticos. Neste 
contexto, o FSE deve apoiar a transição da 
mão-de-obra para competências e 
empregos mais ecológicos, em especial nos 
setores da eficiência energética, das 
energias renováveis e dos transportes 
sustentáveis, tendo em conta o propósito da 
União de aumentar para, no mínimo, 20 % 
a proporção do orçamento da UE dedicada 
à integração das questões climáticas a 
todos os níveis, com contribuições de todos 
os domínios de ação.

plano energético. O FSE deve contribuir 
para dar resposta a estes desafios através da 
prossecução dos seus principais objetivos 
temáticos. Neste contexto, o FSE deve 
apoiar a transição da mão-de-obra para 
competências e empregos mais ecológicos, 
em especial nos setores da eficiência 
energética, das energias renováveis e dos 
transportes sustentáveis, tendo em conta o 
propósito da União de aumentar para, no 
mínimo, 20 % a proporção do orçamento 
da UE dedicada à integração das questões 
climáticas a todos os níveis, com 
contribuições de todos os domínios de 
ação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O FSE deve contribuir para a Estratégia 
Europa 2020, garantindo uma maior 
concentração do apoio nas prioridades da 
União Europeia. O FSE deve, mormente, 
reforçar o seu apoio à luta contra a pobreza 
e a exclusão social, reservando uma verba 
mínima especificamente para este fim. 
Justifica-se limitar a natureza e o número 
de prioridades de investimento 
selecionadas para beneficiar do apoio do 
Fundo, em função do nível de 
desenvolvimento das regiões apoiadas.

(7) O FSE deve contribuir para a Estratégia 
Europa 2020, garantindo uma maior 
concentração do apoio nas prioridades da 
União Europeia, e apoiar os 
Estados-Membros na execução dos seus 
programas de reforma nacionais. O FSE 
deve, mormente, reforçar o seu apoio ativo
à luta contra a pobreza e a exclusão social, 
reservando uma verba mínima 
especificamente para este fim. Justifica-se 
limitar a natureza e o número de 
prioridades de investimento selecionadas 
para beneficiar do apoio do Fundo, em 
função do nível de desenvolvimento das 
regiões apoiadas.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para permitir um acompanhamento 
mais rigoroso e uma melhor avaliação dos 
resultados obtidos a nível europeu das 
atividades apoiadas pelo FSE, é 
conveniente definir um conjunto comum de 
indicadores de realizações e de resultados.

(8) Para permitir um acompanhamento 
mais rigoroso e uma melhor avaliação dos 
resultados obtidos a nível europeu das 
atividades apoiadas pelo FSE, é 
conveniente definir um conjunto comum de 
indicadores de realizações e de resultados, 
transparentes e objetivos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Tendo em conta que, a fim de 
garantir o emprego e a coesão social, é 
necessária uma abordagem integrada e 
holística; o FSE deve apoiar a criação de 
parcerias transectoriais e territoriais, e 
dos respetivos programas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que a execução das 
prioridades financiadas pelo FSE contribua 
para promover a igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o artigo 
8.º do Tratado. As avaliações sublinharam 
a importância de ter em conta a perspetiva 
do género em todas as componentes dos 
programas, garantindo simultaneamente a 
realização de ações específicas destinadas a 
promover a igualdade entre homens e 

(10) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que a execução das 
prioridades financiadas pelo FSE contribua 
para promover a igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o artigo 
8.º do Tratado. As avaliações sublinharam 
a importância de ter em conta a perspetiva 
do género em todas as componentes dos 
programas, incluindo a sua preparação, 
execução, acompanhamento e avaliação 
de forma oportuna e coerente, garantindo 
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mulheres. simultaneamente a realização de ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo em conta que o âmbito deste 
programa se sobrepõe parcialmente ao do 
Programa para a Mudança e Inovação 
Social, devem ser adotadas medidas que 
procurem evitar o duplo financiamento 
das mesmas atividades ou iniciativas. 
Além disso, e uma vez que as atividades 
realizadas com o FSE em gestão 
partilhada se sobrepõem parcialmente às 
do Programa para a Mudança e Inovação 
Social, executado em gestão direta, devem 
ser adotadas medidas que não dupliquem 
ou financiem de forma dupla atividades 
realizadas no âmbito de modos de gestão 
diferentes.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As sinergias entre o Fundo Social 
Europeu, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas devem ser exploradas. Além disso, 
o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização e 
o Programa plurianual para a Mudança e 
a Inovação Social devem ser estruturados 
de forma coerente, a fim de aumentar a 
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sua eficácia, reforçar a sua coordenação e 
evitar sobreposições de financiamento.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Com vista a simplificar a utilização do 
FSE, reduzir o risco de erros e ter em conta 
a especificidade das operações apoiadas 
pelo Fundo, é conveniente estabelecer 
disposições que complementem aos artigos 
57.º e 58.º do Regulamento (UE) n.º […]. 

(16) Com vista a simplificar a utilização do 
FSE, reduzir o risco de erros e ter em conta 
a especificidade das operações apoiadas 
pelo Fundo, é conveniente estabelecer 
disposições que complementem aos artigos 
57.º e 58.º do Regulamento (UE) n.º […].
A melhoria da execução e da qualidade 
das despesas deve constituir o princípio de 
base da consecução dos objetivos do 
programa, assegurando simultaneamente 
a utilização otimizada dos recursos 
financeiros; 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira do programa e a sua 
execução da forma mais eficaz e convivial 
possível, garantindo, simultaneamente, a 
segurança jurídica e a acessibilidade ao 
instrumento por parte de todos os 
participantes. Uma vez que as atividades 
no âmbito do FSE são realizadas em 
gestão partilhada, os Estados-Membros 
devem abster-se de acrescentar regras 
adicionais que dificultem a utilização dos 
fundos pelo beneficiário.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) A utilização de montantes fixos e 
tabelas normalizadas de custos unitários, 
tal como previsto nos artigos 116.º e 116.º-
A do Regulamento Financeiro, deve levar 
a uma simplificação para o beneficiário 
final e reduzir os encargos 
administrativos para todos os parceiros de 
projetos do FSE. Os eventuais saldos 
residuais dos montantes fixos 
permanecem na posse do parceiro de 
projeto.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar, por exemplo, os estudantes, a 
criação de empregos, a mobilidade dos 
trabalhadores, a inclusão social e o 
empreendedorismo social.

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar a empregabilidade, em especial dos 
jovens, a criação de empregos, a 
mobilidade dos trabalhadores, a inclusão 
social e o empreendedorismo social.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Devem ser delegados na Comissão 
poderes para adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado no que se refere ao 
estabelecimento de tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos, e 

(18) Devem ser delegados na Comissão 
poderes para adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado no que se refere ao 
estabelecimento, nos termos das 
disposições relevantes do Regulamento 
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respetivos montantes máximos, de acordo 
com os diferentes tipos de operações e à 
definição de regras e condições específicas 
aplicáveis às garantias de apoio às 
políticas. É particularmente importante que 
a Comissão proceda às devidas consultas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos. No contexto 
da preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar uma 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Financeiro, de tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos, e 
respetivos montantes máximos, de acordo 
com os diferentes tipos de operações e à 
definição de regras e condições específicas 
aplicáveis às garantias de apoio às 
políticas. É particularmente importante que 
a Comissão proceda às devidas consultas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos. No contexto 
da preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar uma 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O FSE deve acrescentar um valor 
real às políticas dos Estados-Membros e, 
por conseguinte, a sua distribuição não 
deve estar automaticamente associada ao 
desempenho macroeconómico de um 
Estado-Membro. 

Justificação

A aplicação de sanções adicionais pode exacerbar os problemas dos países que já se 
encontram numa situação macroeconómica difícil. O orçamento do FSE não deve ser 
aumentado, devendo antes ser orientado para ajudar os Estados-Membros a promoverem o 
crescimento e o emprego.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, as 

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, jovens e 
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pessoas com deficiência, os migrantes, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos sistemas 
e às estruturas com o propósito de facilitar 
a sua adaptação aos novos desafios, 
promover a boa governação e a aplicação 
das reformas, em especial nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais.

trabalhadores pouco qualificados, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos sistemas 
e às estruturas com o propósito de facilitar 
a sua adaptação aos novos desafios, 
promover a boa governação e a aplicação 
das reformas, em especial nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego e os inativos, incluindo 
iniciativas locais de emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores;

(i) o acesso ao emprego e aos serviços de 
emprego para os candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo iniciativas locais de 
emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(vii-A)  o apoio ao emprego de pessoas em 
situações desfavorecidas no mercado 
laboral, designadamente pessoas com 
deficiência

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iii-A) a formação em competências-
chave, designadamente 
empreendedorismo e reforço da 
empregabilidade;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Promoção da inclusão social e luta 
contra a pobreza mediante:

(c) Promoção da inclusão social ativa e luta 
contra a pobreza mediante:

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a inclusão ativa; (i) a inclusão ativa através de:
- Abordagens integradas de inclusão 
ativa, em especial tendo em vista melhorar 
as oportunidades de emprego e em 
benefício de pessoas em idade ativa, que 
apoiam vias globais e personalizadas de 
inclusão, qualidade de trabalho e 
participação social, que abrangem 
medidas sociais, de integração 
comunitária e de reintegração, e que 
assegurem o acesso a serviços de 
qualidade e mercados de trabalho 
inclusivos.
- Medidas de integração de uma 
abordagem relativa ao ciclo de vida para 
assegurar a prestação de apoio integrado 
com vista à redução da pobreza e da 
exclusão social de crianças e idosos.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a integração de comunidades 
marginalizadas tais como os ciganos;

(ii) A integração de comunidades 
marginalizadas;

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) a melhoria do acesso a serviços 
sustentáveis, de grande qualidade e a 
preços comportáveis, mormente cuidados 
de saúde e serviços sociais de interesse 
geral;

(iv) a melhoria do acesso a serviços a 
melhoria do acesso a serviços sustentáveis, 
de grande qualidade e a preços 
comportáveis, mormente serviços de 
emprego, educação, cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-C – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

 (vi) estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais.

(vi) estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais, tal 
como definido no artigo 28.º do 
regulamento que estabelece disposições 
comuns; 

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros velam por que a 
estratégia e as ações definidas nos 
programas operacionais sejam coerentes e 

1. Os Estados-Membros velam por que a 
estratégia e as ações definidas nos 
programas operacionais sejam coerentes e 
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centradas na resposta aos desafios 
identificados nos programas nacionais de 
reforma e nas recomendações relevantes do 
Conselho formuladas ao abrigo do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado, a fim de contribuir 
para a realização dos principais objetivos 
da Estratégia Europa 2020 em matéria de 
emprego, educação e redução da pobreza.

centradas na resposta aos desafios 
identificados pelas respetivas regiões e 
autoridades subnacionais nos programas 
nacionais de reforma e nas recomendações 
relevantes do Conselho formuladas ao 
abrigo do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, a 
fim de contribuir para a realização dos 
principais objetivos da Estratégia Europa 
2020 em matéria de emprego, educação e 
redução da pobreza, e o cumprimento da 
missão do FSE em conformidade com o 
artigo 2.º.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos 20 % do total de recursos do 
FSE em cada Estado-Membro devem ser 
dedicados ao objetivo temático «Promoção 
da inclusão social e luta contra a pobreza» 
estabelecido no artigo 9.°, n.º 9, do 
Regulamento (UE) n.º […].

2. Pelo menos 20 % do total de recursos do 
FSE em cada Estado-Membro devem ser 
dedicados ao objetivo temático «Promoção 
da inclusão social ativa e luta contra a 
pobreza» estabelecido no artigo 9.°, n.º 9, 
do Regulamento (UE) n.º […].

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros atingem o objetivo 
de concentração temática de acordo com as 
seguintes modalidades:

3. Os Estados-Membros e as autoridades 
regionais atingem o objetivo de 
concentração temática de acordo com as 
seguintes modalidades:

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições relativas à 
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concentração temática não dizem respeito 
às medidas no âmbito do eixo prioritário 
definido, destinadas na sua totalidade às 
ações inovadoras ou transnacionais.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, as autoridades de gestão de um 
programa operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, devem garantir a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a organizações não 
governamentais.

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, designadamente nas áreas da 
inclusão social e sociocultural, igualdade 
de género e igualdade de oportunidades, as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, devem garantir a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a organizações não 
governamentais.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE pode apoiar estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais, referidas no artigo 
28.º do Regulamento (UE) n.º […], pactos 
territoriais e iniciativas locais em prol do 
emprego, da educação e da inclusão social, 
bem como investimentos territoriais 
integrados, em conformidade com o artigo 
99.º do Regulamento (UE) n.º […].

1. O FSE apoia estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais, referidas no artigo 
28.º do Regulamento (UE) n.º […], pactos 
territoriais e iniciativas locais, tais como 
iniciativas socioculturais, em prol do 
emprego, incluindo emprego dos jovens,
da educação e da inclusão social, bem 
como investimentos territoriais integrados, 
em conformidade com o artigo 99.º do 
Regulamento (UE) n.º […].
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 
integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais e sociais 
que afetam zonas urbanas de cidades 
mencionadas no contrato de parceria.

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 
integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais e sociais 
que afetam zonas urbanas de cidades 
mencionadas no contrato de parceria. Estas 
intervenções devem ser coordenadas entre 
os diferentes instrumentos e programas de 
modo a evitar sobreposições de 
financiamento.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos do artigo 32.º do 
Regulamento (UE) n.º […], o FSE pode 
apoiar ações e políticas abrangidas pelo seu 
âmbito de intervenção, através de 
instrumentos financeiros, como, por 
exemplo, sistemas de partilha de risco, 
participações no capital e empréstimos, 
fundos de participação, fundos de garantia 
e fundos de empréstimo.

1. Nos termos do artigo 32.º do 
Regulamento (UE) n.º […], o FSE pode 
apoiar ações e políticas abrangidas pelo seu 
âmbito de intervenção, através de 
instrumentos financeiros, como, por 
exemplo, sistemas de partilha de risco, 
participações no capital e empréstimos, 
fundos de participação, fundos de garantia,
fundos de empréstimo e microcréditos e 
instrumentos financeiros.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O FSE pode ser utilizado para melhorar o 
acesso aos mercados de capitais por parte 

O FSE pode ser utilizado para melhorar o 
acesso aos mercados de capitais por parte 



PE487.777v03-00 22/23 AD\906328PT.doc

PT

de entidades públicas e privadas, a nível 
nacional e regional, que implementem 
ações e políticas no âmbito de intervenção 
do FSE e do programa operacional, através 
de «garantias baseadas nas políticas do 
FSE», sujeitas à aprovação da Comissão.

de entidades públicas e privadas, a nível 
nacional, regional e local, que 
implementem ações, em particular 
microcréditos e facilidades, e políticas no 
âmbito de intervenção do FSE e do 
programa operacional, através de 
«garantias baseadas nas políticas do FSE», 
sujeitas à aprovação da Comissão.



AD\906328PT.doc 23/23 PE487.777v03-00

PT

PROCESSO

Título Fundo Social Europeu e revogação do Regulamento (CE) n.º 1081/2006

Referências COM(2011) 0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD).

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

EMPL
25.10.2011

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

BUDG
25.10.2011

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Jens Geier
6.2.2012

Data de aprovação 20.6.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

28
4
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea 
Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars 
Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika 
Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, 
Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, 
Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter 
Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan


