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Alteração 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
Programa da União Europeia para a
Mudança e a Inovação Social

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece um Programa 
da União Europeia para o Progresso 
Social, a Solidariedade, o Emprego e a 
Inovação

Or. en

Alteração 127
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece um Programa 
da União Europeia para o Emprego, o 
Progresso Social, a Solidariedade, o
Emprego e a Inovação

Or. fr

Alteração 128
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

sobre a proposta de regulamento do sobre a proposta de regulamento do 
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Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um Programa da União 
Europeia para a Mudança e a Inovação 
Social

Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um Programa da União 
Europeia para o Progresso e a Inovação 
Social

Or. de

Alteração 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em sintonia com a comunicação da 
Comissão intitulada «Um orçamento para a 
Europa 2020»4, na qual se recomenda a 
racionalização e a simplificação dos 
instrumentos de financiamento da União e 
o reforço da sua tónica no valor 
acrescentado à escala da União, nos seus 
efeitos e resultados, o presente 
regulamento institui um Programa da 
União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social (de seguida «o programa») 
que visa prosseguir e desenvolver
atividades realizadas com base na Decisão 
n.º 1672/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, 
que estabelece um Programa Comunitário 
para o Emprego e a Solidariedade Social
— Progress5, no Regulamento (CEE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na
União6, na Decisão 2003/8/CE da 
Comissão, de 23 de dezembro de 2002, 
relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 
n.° 1612/68 do Conselho no que se refere à 
compensação das ofertas e dos pedidos de
emprego7 e na Decisão n.º 283/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de março de 2010, que estabelece um 
Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento Progress para o 

(1) Em sintonia com a comunicação da 
Comissão intitulada «Um orçamento para a 
Europa 2020», na qual se recomenda a 
racionalização e a simplificação dos 
instrumentos de financiamento da União e 
o reforço da sua tónica no valor 
acrescentado à escala da União, nos seus 
efeitos e resultados, o presente 
regulamento institui um Programa da 
União Europeia para o Progresso Social, a
Solidariedade, o Emprego e a Inovação 
(de seguida «o programa») que visa 
prosseguir e desenvolver atividades
realizadas com base na Decisão n.º 
1672/2006/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 2006, que 
estabelece um Programa Comunitário para 
o Emprego e a Solidariedade Social –
Progress5, no Regulamento (CEE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na
União6, na Decisão 2003/8/CE da 
Comissão, de 23 de dezembro de 2002, 
relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 
n.° 1612/68 do Conselho no que se refere à 
compensação das ofertas e dos pedidos de
emprego7 e na Decisão n.º 283/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de março de 2010, que estabelece um 
Instrumento Europeu de 
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Emprego e a Inclusão8 (de seguida «o 
instrumento»).

Microfinanciamento Progress para o 
Emprego e a Inclusão8 (de seguida «o 
instrumento»).

Or. en

Alteração 130
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em sintonia com a comunicação da 
Comissão intitulada «Um orçamento para a 
Europa 2020»4, na qual se recomenda a 
racionalização e a simplificação dos 
instrumentos de financiamento da União e 
o reforço da sua tónica no valor 
acrescentado à escala da União, nos seus 
efeitos e resultados, o presente 
regulamento institui um Programa da 
União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social (de seguida «o programa») 
que visa prosseguir e desenvolver 
atividades realizadas com base na Decisão 
n.º 1672/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, 
que estabelece um Programa Comunitário 
para o Emprego e a Solidariedade Social 
— Progress5, no Regulamento (CEE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na 
União6, na Decisão 2003/8/CE da 
Comissão, de 23 de dezembro de 2002, 
relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 
n.º 1612/68 do Conselho no que se refere à 
compensação das ofertas e dos pedidos de 
emprego7 e na Decisão n.º 283/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de março de 2010, que estabelece um 
Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento Progress para o 
Emprego e a Inclusão8 (de seguida «o 

(1) Em sintonia com a comunicação da 
Comissão intitulada «Um orçamento para a 
Europa 2020»4, na qual se recomenda a 
racionalização e a simplificação dos 
instrumentos de financiamento da União e 
o reforço da sua tónica no valor 
acrescentado à escala da União, nos seus 
efeitos e resultados, o presente 
regulamento institui um Programa da 
União Europeia para o Emprego, o 
Progresso Social e a Inovação Social (de 
seguida «o programa») que visa prosseguir 
e desenvolver atividades realizadas com 
base na Decisão n.º 1672/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 2006, que estabelece um 
Programa Comunitário para o Emprego e a 
Solidariedade Social — Progress5, no 
Regulamento (CEE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na União6, na Decisão 
2003/8/CE da Comissão, de 23 de 
dezembro de 2002, relativa à aplicação do 
Regulamento (CEE) n.º 1612/68 do 
Conselho no que se refere à compensação 
das ofertas e dos pedidos de emprego7 e na 
Decisão n.º 283/2010/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de março de 
2010, que estabelece um Instrumento 
Europeu de Microfinanciamento Progress 
para o Emprego e a Inclusão8 (de seguida 
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instrumento»). «o instrumento»).

Or. fr

Alteração 131
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em sintonia com a comunicação da 
Comissão intitulada «Um orçamento para a 
Europa 2020»4, na qual se recomenda a 
racionalização e a simplificação dos 
instrumentos de financiamento da União e 
o reforço da sua tónica no valor 
acrescentado à escala da União, nos seus 
efeitos e resultados, o presente 
regulamento institui um Programa da 
União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social (de seguida «o programa») 
que visa prosseguir e desenvolver 
atividades realizadas com base na Decisão 
n.º 1672/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, 
que estabelece um Programa Comunitário 
para o Emprego e a Solidariedade Social 
— Progress5, no Regulamento (CEE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na
União6, na Decisão 2003/8/CE da 
Comissão, de 23 de dezembro de 2002, 
relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 
n.° 1612/68 do Conselho no que se refere à 
compensação das ofertas e dos pedidos de
emprego7 e na Decisão n.º 283/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de março de 2010, que estabelece um 
Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento Progress para o 
Emprego e a Inclusão8 (de seguida «o 
instrumento»).

(1) Em sintonia com a comunicação da 
Comissão intitulada «Um orçamento para a 
Europa 2020», na qual se recomenda a 
racionalização e a simplificação dos 
instrumentos de financiamento da União e 
o reforço da sua tónica no valor 
acrescentado à escala da União, nos seus 
efeitos e resultados, o presente 
regulamento institui um Programa da 
União Europeia para o Progresso e a 
Inovação Social (de seguida «o programa») 
que visa prosseguir e desenvolver 
atividades realizadas com base na Decisão 
n.º 1672/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 24 de outubro de 2006, 
que estabelece um Programa Comunitário 
para o Emprego e a Solidariedade Social 
— Progress5, no Regulamento (CEE) n.º 
492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na
União6, na Decisão 2003/8/CE da 
Comissão, de 23 de dezembro de 2002, 
relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 
n.° 1612/68 do Conselho no que se refere à 
compensação das ofertas e dos pedidos de
emprego7 e na Decisão n.º 283/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de março de 2010, que estabelece um 
Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento Progress para o 
Emprego e a Inclusão8 (de seguida «o 
instrumento»).
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Or. en

Alteração 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para a aplicação das orientações 
integradas da estratégia Europa 2020, em 
particular as orientações 7, 8 e 10, 
apoiando ao mesmo tempo a 
implementação das iniciativas 
emblemáticas, em especial a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social», a «Agenda para Novas 
Competências e Empregos» e «Juventude 
em Movimento».

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para alcançar os objetivos da 
estratégia Europa 2020, em particular o 
objetivo da redução da pobreza e o 
objetivo do emprego.

Or. en

Alteração 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
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da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para a aplicação das orientações 
integradas da estratégia Europa 2020, em 
particular as orientações 7, 8 e 10, 
apoiando ao mesmo tempo a 
implementação das iniciativas 
emblemáticas, em especial a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social», a «Agenda para Novas 
Competências e Empregos» e «Juventude 
em Movimento».

da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para a aplicação das orientações 
integradas da estratégia Europa 2020, em 
particular as orientações 7, 8 e 10, 
apoiando ao mesmo tempo a 
implementação das iniciativas 
emblemáticas, em especial a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social», a «Agenda para Novas 
Competências e Empregos» e «Juventude 
em Movimento», bem como a Iniciativa 
«Oportunidades para a Juventude».

Or. en

Alteração 134
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As iniciativas emblemáticas 
«Plataforma Europa contra a Pobreza e a 
Exclusão Social» e «União da Inovação» 
apontam a inovação social como uma 
ferramenta fundamental para dar resposta 
aos desafios sociais decorrentes de fatores 
como o envelhecimento demográfico, a 
pobreza, o desemprego, os novos modelos 
de trabalho e estilos de vida e as 
expectativas dos cidadãos em matéria de 
justiça social, educação e cuidados de 
saúde. O programa deve apoiar ações 
destinadas a dinamizar a inovação social 
em domínios estratégicos abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação nos setores 

(4) As iniciativas emblemáticas 
«Plataforma Europa contra a Pobreza e a 
Exclusão Social» e «União da Inovação» 
apontam a inovação social como uma 
ferramenta fundamental para dar resposta 
aos desafios sociais decorrentes de fatores 
como o envelhecimento demográfico, a 
pobreza, o desemprego, os novos modelos 
de trabalho e estilos de vida e as 
expectativas dos cidadãos em matéria de 
justiça social, educação e cuidados de 
saúde. O programa deve apoiar ações 
destinadas a dinamizar a inovação social 
em domínios estratégicos abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação e que necessitam 
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público e privado, bem como no terceiro 
setor, tendo em devida conta o papel das 
autoridades regionais e locais. Deve, 
nomeadamente, contribuir para identificar, 
avaliar e difundir, através da 
experimentação social, soluções e práticas 
inovadoras capazes de ajudar mais 
eficazmente os Estados-Membros nos 
processos de reforma dos respetivos 
mercados de trabalho e políticas de 
proteção social. Deve ainda agir como 
catalisador de parcerias e redes 
transnacionais entre os agentes dos setores 
público e privado e do terceiro setor, 
apoiando o seu envolvimento na conceção 
e na implementação de novas abordagens 
destinadas a suprir necessidades sociais 
prementes e a dar resposta aos desafios de 
índole social.

de maior atenção, como a luta contra a 
pobreza e a exclusão social, a promoção 
da inclusão social e o acesso das pessoas 
desfavorecidas à formação e aos cuidados 
de saúde nos setores público e privado, 
bem como no terceiro setor, tendo em 
devida conta o papel das autoridades 
regionais e locais. Deve, nomeadamente, 
contribuir para identificar, avaliar e 
difundir, através da experimentação social, 
soluções e práticas inovadoras capazes de 
ajudar mais eficazmente os 
Estados-Membros nos processos de 
reforma dos respetivos mercados de 
trabalho e políticas de proteção social. 
Deve ainda agir como catalisador de 
parcerias e redes transnacionais entre os 
agentes dos setores público e privado e do 
terceiro setor, apoiando o seu 
envolvimento na conceção e na 
implementação de novas abordagens 
destinadas a suprir necessidades sociais 
prementes e a dar resposta aos desafios de 
índole social.

Or. fr

Alteração 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As iniciativas emblemáticas
«Plataforma Europa contra a Pobreza e a 
Exclusão Social» e «União da Inovação» 
apontam a inovação social como uma 
ferramenta fundamental para dar resposta 
aos desafios sociais decorrentes de fatores
como o envelhecimento demográfico, a 
pobreza, o desemprego, os novos modelos 
de trabalho e estilos de vida e as
expectativas dos cidadãos em matéria de 
justiça social, educação e cuidados de 

(4) As iniciativas emblemáticas
«Plataforma Europa contra a Pobreza e a 
Exclusão Social» e «União da Inovação» 
apontam a inovação social como uma 
ferramenta fundamental para dar resposta 
aos desafios sociais decorrentes de fatores
como o envelhecimento demográfico, a 
pobreza, o desemprego, os novos modelos 
de trabalho e estilos de vida e as 
expectativas dos cidadãos em matéria de 
justiça social, educação e cuidados de 
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saúde. O programa deve apoiar ações
destinadas a dinamizar a inovação social 
em domínios estratégicos abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação nos setores
público e privado, bem como no terceiro 
setor, tendo em devida conta o papel das 
autoridades regionais e locais. Deve, 
nomeadamente, contribuir para identificar, 
avaliar e difundir, através da 
experimentação social, soluções e práticas 
inovadoras capazes de ajudar mais 
eficazmente os Estados-Membros nos 
processos de reforma dos respetivos
mercados de trabalho e políticas de 
proteção social. Deve ainda agir como 
catalisador de parcerias e redes 
transnacionais entre os agentes dos setores
público e privado e do terceiro setor, 
apoiando o seu envolvimento na conceção
e na implementação de novas abordagens 
destinadas a suprir necessidades sociais 
prementes e a dar resposta aos desafios de 
índole social.

saúde. O programa deve apoiar ações
destinadas a dinamizar a inovação social 
em domínios estratégicos abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação nos setores
público e privado, bem como no terceiro 
setor, tendo em devida conta o papel das 
autoridades regionais e locais. Deve, 
nomeadamente, contribuir para identificar, 
avaliar e difundir, através da 
experimentação social, soluções
inovadoras e a respetiva aplicação 
prática, capazes de ajudar mais 
eficazmente os Estados-Membros nos 
processos de reforma dos respetivos
mercados de trabalho e políticas de 
proteção social. Deve ainda agir como 
catalisador de parcerias e redes 
transnacionais entre os agentes dos setores
público e privado e do terceiro setor, 
apoiando o seu envolvimento na conceção 
e na implementação de novas abordagens 
destinadas a suprir necessidades sociais 
prementes e a dar resposta aos desafios de 
índole social.

Or. en

Alteração 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O progresso rumo a um 
desenvolvimento sustentável em termos 
sociais e ambientais na Europa requer a 
antecipação e o desenvolvimento de novas 
competências, melhorando as condições 
para a criação de emprego, a qualidade 
do emprego e condições laborais, através
de medidas de acompanhamento ao nível 
da educação, do mercado de trabalho e 
políticas sociais na transformação das 
indústrias e dos serviços para este efeito. 
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Em particular, o programa deve agir 
como um catalisador para explorar o 
potencial de criação de emprego dos 
investimentos verdes e sociais levados a 
cabo pelo setor público, bem como de 
iniciativas de emprego locais e regionais.

Or. en

Alteração 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O programa deve dispensar especial 
atenção à dimensão territorial do 
desemprego, pobreza e exclusão, em 
especial às crescentes desigualdades entre 
e dentro das regiões, entre as zonas rurais 
e urbanas, bem como dentro destas 
últimas.

Or. en

Alteração 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
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acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão.
Além disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

Or. en

Alteração 139
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
pequena, média e grande envergadura com 
claro valor acrescentado à escala da UE, 
mantendo o menor grau possível de
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encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da 
criação de uma reserva a atribuir numa 
base anual para dar resposta a 
prioridades de ordem política.

encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental possibilitando a 
transferência de dotações entre os eixos 
do programa.

Or. pl

Alteração 140
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente, inovadora e adaptável para 
promover o emprego e combater a 
exclusão social e a pobreza. A sua 
aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
encargos administrativos, bem como de 
permitir uma maior facilidade e 
legibilidade tanto para os beneficiários 
como para a Comissão. Além disso, deve 
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especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

intensificar-se o recurso a opções de custos 
simplificadas (montantes fixos e 
financiamentos a taxa fixa), em especial 
para a aplicação de regimes de mobilidade 
seletivos. O programa deve constituir um 
balcão único para as instituições de 
microfinanciamento e para as “empresas 
sociais” proporcionando financiamentos 
adequados para microcrédito, e 
financiamentos para o empreendedorismo 
social, facilitando o acesso ao 
empréstimo, a criação das suas 
capacidades e a assistência técnica.  Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva de um montante máximo a 
definir e a atribuir numa base anual para 
dar resposta a prioridades de ordem 
política definidas pela Comissão após 
concertação dos Estados-Membros e do 
Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 141
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
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encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão, 
garantindo, em simultâneo a 
transparência dos procedimentos. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

Or. el

Alteração 142
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego
sustentável e combater a exclusão social e 
a pobreza. A sua aplicação deve ser 
racionalizada e simplificada, 
designadamente através da adoção de um 
conjunto de disposições comuns, entre as 
quais objetivos gerais, tipologia de ações e 
processos de acompanhamento e avaliação.
O programa deve também concentrar-se 
em projetos de grande envergadura com 
claro valor acrescentado à escala da UE, a 
fim de atingir uma massa crítica e reduzir 
os encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
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opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa). O 
programa deve constituir um balcão único 
para as instituições de microfinanciamento
a nível comunitário, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

Or. en

Alteração 143
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União deve dispor de uma base 
analítica sólida que sustente a elaboração 
de políticas nas áreas social e do emprego. 
Uma base deste tipo constitui um valor 
acrescentado à ação nacional, ao 
proporcionar uma dimensão da União e 
uma medida de comparação em matéria de 
recolha de dados, bem como o 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
estatísticos e indicadores comuns no intuito 
de fornecer uma visão de conjunto da 
situação nos domínios do emprego, da 
política social e das condições laborais na 
União e garantindo uma avaliação correta 
da eficiência e da eficácia de programas e 
políticas.

(6) A União deve dispor de uma base 
analítica sólida que sustente a elaboração 
de políticas nas áreas social e do emprego. 
Uma base deste tipo constitui um valor 
acrescentado à ação nacional, ao 
proporcionar uma dimensão da União e 
uma medida de comparação em matéria de 
recolha de dados, bem como o 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
estatísticos e indicadores comuns no intuito 
de fornecer uma visão de conjunto da 
situação nos domínios do emprego, da 
política social e das condições laborais na 
União e garantindo uma avaliação correta 
da eficiência e da eficácia de programas e 
políticas, tendo em vista a consecução dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020.

Or. el
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Alteração 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União deve dispor de uma base 
analítica sólida que sustente a elaboração 
de políticas nas áreas social e do emprego.
Uma base deste tipo constitui um valor 
acrescentado à ação nacional, ao 
proporcionar uma dimensão da União e 
uma medida de comparação em matéria de 
recolha de dados, bem como o 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
estatísticos e indicadores comuns no intuito 
de fornecer uma visão de conjunto da 
situação nos domínios do emprego, da 
política social e das condições laborais na 
União e garantindo uma avaliação correta
da eficiência e da eficácia de programas e 
políticas.

(6) A União deve dispor de uma base 
analítica sólida, especialmente focalizada 
no impacto da crise, que sustente a 
elaboração de políticas nas áreas social e 
do emprego. Uma base deste tipo constitui 
um valor acrescentado à ação nacional, ao 
proporcionar uma dimensão da União e 
uma medida de comparação em matéria de 
recolha de dados, bem como o 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
estatísticos e indicadores comuns no intuito 
de fornecer uma visão de conjunto da 
situação nos domínios do emprego, da 
política social e das condições laborais na 
União e garantindo uma avaliação correta
da eficiência e da eficácia de programas e 
políticas.

Or. en

Alteração 145
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A União ocupa uma posição única para 
servir de plataforma de intercâmbio de 
políticas e aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros nas áreas social e do 
emprego. O conhecimento das políticas 
aplicadas noutros países alarga o leque de 
opções à disposição dos decisores, 
desencadeia desenvolvimentos políticos 
inovadores e incentiva processos de 
reforma a nível nacional.

(7) A União ocupa uma posição única para 
servir de plataforma de intercâmbio de 
políticas e aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros através de numerosas 
experimentações sociais locais, regionais 
ou nacionais empreendidas nas áreas 
social e do emprego (inclusão social, 
precariedade, saúde…).. O conhecimento 
das políticas aplicadas noutros países 
alarga o leque de opções à disposição dos 
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decisores, permite desencadear
desenvolvimentos políticos inovadores e 
incentivar processos de reforma a nível 
nacional.

Or. fr

Alteração 146
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A União ocupa uma posição única para 
servir de plataforma de intercâmbio de 
políticas e aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros nas áreas social e do 
emprego. O conhecimento de políticas 
aplicadas noutros países e dos seus 
resultados alarga o leque de opções à 
disposição dos decisores, desencadeia 
novos desenvolvimentos políticos e 
incentiva processos de reforma a nível 
nacional.

(7) A União ocupa uma posição única para 
servir de plataforma de intercâmbio de 
políticas e aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros nas áreas da proteção, 
integração e empreendedorismo social e 
do emprego. O conhecimento de políticas 
aplicadas noutros países e dos seus 
resultados alarga o leque de opções à 
disposição dos decisores, desencadeia 
novos desenvolvimentos políticos e 
incentiva processos de reforma a nível 
nacional.

Or. de

Alteração 147
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas e 
pela melhoria constante das condições de 
trabalho. A União deve contribuir de forma 
significativa para assegurar a adaptação do 

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas, tais 
como definidas pela OCDE, a OIT e a 
Carta dos Direitos Humanos, e pela 
melhoria constante das condições de 
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quadro legislativo, em linha com os 
princípios da regulamentação inteligente, 
aos modelos de trabalho evolutivos e a 
novos riscos para a saúde e a segurança e 
para financiar medidas destinadas a 
melhorar o cumprimento das regras da 
União em matéria de proteção dos direitos 
dos trabalhadores.

trabalho. A União deve igualmente velar 
pela aplicação destas normas em todas as 
empresas implantadas no território 
europeu. A União deve contribuir de forma 
significativa para assegurar a adaptação do 
quadro legislativo, em linha com os 
princípios da regulamentação inteligente, 
aos modelos de trabalho evolutivos e a 
novos riscos para a saúde e a segurança e 
para financiar medidas destinadas a 
melhorar o cumprimento das regras da 
União em matéria de proteção dos direitos 
dos trabalhadores.

Or. fr

Alteração 148
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas e 
pela melhoria constante das condições de 
trabalho. A União deve contribuir de forma 
significativa para assegurar a adaptação do 
quadro legislativo, em linha com os 
princípios da regulamentação inteligente, 
aos modelos de trabalho evolutivos e a 
novos riscos para a saúde e a segurança e 
para financiar medidas destinadas a 
melhorar o cumprimento das regras da 
União em matéria de proteção dos direitos 
dos trabalhadores.

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas 
aceitáveis e pela melhoria constante das 
condições de trabalho. A União deve 
contribuir de forma significativa para 
assegurar a adaptação do quadro 
legislativo, em linha com os princípios da 
regulamentação inteligente, aos modelos de 
trabalho evolutivos e a novos riscos para a 
saúde e a segurança e para financiar 
medidas destinadas a melhorar o 
cumprimento das regras da União em 
matéria de proteção dos direitos dos 
trabalhadores.

Or. el

Alteração 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas e 
pela melhoria constante das condições de 
trabalho. A União deve contribuir de forma 
significativa para assegurar a adaptação do 
quadro legislativo, em linha com os 
princípios da regulamentação inteligente, 
aos modelos de trabalho evolutivos e a 
novos riscos para a saúde e a segurança e 
para financiar medidas destinadas a 
melhorar o cumprimento das regras da 
União em matéria de proteção dos direitos 
dos trabalhadores.

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas e 
pela melhoria constante das condições de 
trabalho. A União deve contribuir de forma 
significativa para assegurar a adaptação do 
quadro legislativo, em linha com os 
princípios do “bom trabalho”, aos 
modelos de trabalho evolutivos e a novos 
riscos para a saúde e a segurança, e para 
financiar medidas destinadas a melhorar o 
cumprimento das normas laborais da OIT, 
da agenda para o trabalho digno da ONU 
e da OIT e das regras da União em matéria 
de proteção dos direitos dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As organizações da sociedade civil
ativas a vários níveis podem desempenhar 
um papel importante na concretização dos 
objetivos do programa, participante no 
processo decisório e contribuindo para a 
inovação social.

(9) As organizações da sociedade civil, 
incluindo os parceiros sociais, 
desempenham um papel-chave na 
promoção do emprego de qualidade e no 
combate à exclusão social e à pobreza, 
bem como na luta contra o desemprego, e 
devem ser estreitamente associadas a
todas as ações destinadas a cumprir os 
objetivos do programa. As organizações 
da sociedade civil ativas a vários níveis
devem participar inteiramente na
concretização dos objetivos do programa. 
Por conseguinte, devem participar no 
desenvolvimento, acompanhamento, 
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avaliação, ensaio no terreno, divulgação e 
aprendizagem mútua das novas políticas.
Devem ser criadas parcerias de qualidade 
a todos os níveis políticos. O princípio da 
parceria deve ser reforçado e alargado 
como princípio orientador de todas as 
secções do programa.

Or. en

Alteração 151
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As organizações da sociedade civil
ativas a vários níveis podem desempenhar 
um papel importante na concretização dos 
objetivos do programa, participante no 
processo decisório e contribuindo para a 
inovação social.

(9) Os parceiros sociais e as organizações 
da sociedade civil desempenham um 
papel-chave na promoção do emprego de 
qualidade e no combate à exclusão social 
e à pobreza, bem como na luta contra a 
crise, e devem ser estreitamente 
associados a todas as ações destinadas a 
cumprir os objetivos do programa. Por 
conseguinte, os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil devem 
participar no desenvolvimento, avaliação, 
ensaio no terreno e divulgação das novas 
políticas. Devem ser criadas parcerias de 
qualidade a todos os níveis políticos. O 
princípio da parceria deve ser reforçado e 
alargado como princípio orientador de 
todas as secções do programa.

Or. en

Alteração 152
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) As organizações da sociedade civil
ativas a vários níveis podem desempenhar 
um papel importante na concretização dos 
objetivos do programa, participante no 
processo decisório e contribuindo para a 
inovação social.

(9) As organizações da sociedade civil e os 
parceiros sociais ativos a vários níveis 
podem desempenhar um papel importante 
na concretização dos objetivos do 
programa, participante no processo 
decisório e contribuindo para a inovação 
social.

Or. en

Alteração 153
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União está empenhada em reforçar 
a dimensão social da globalização, 
promovendo, à escala internacional, 
condições de trabalho dignas e normas 
laborais quer na relação direta com os 
países terceiros, quer indiretamente através 
da cooperação com organizações 
internacionais. Do mesmo modo, há que 
desenvolver relações adequadas com países 
terceiros que não participem no programa, 
o que contribuirá para a consecução dos 
seus objetivos, tendo em conta eventuais 
acordos relevantes entre esses países e a 
União. Essas relações podem passar pela 
presença de representantes dos países 
terceiros em questão em eventos de 
interesse mútuo (tais como conferências, 
workshops e seminários) que se realizem 
em países participantes no programa. Além 
disso, deve ser desenvolvida a cooperação 
com as organizações internacionais 
pertinentes, em particular a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o 
Conselho da Europa e a Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento 

(10) A União está empenhada em reforçar 
a dimensão social da globalização, 
esforçando-se, em primeiro lugar, por 
limitar os custos que a globalização 
implica para os seus cidadãos e, em 
segundo, por promover, à escala 
internacional, condições de trabalho dignas 
e normas laborais quer na relação direta 
com os países terceiros, quer indiretamente 
através da cooperação com organizações 
internacionais. Do mesmo modo, há que 
desenvolver relações adequadas com países 
terceiros que não participem no programa, 
o que contribuirá para a consecução dos
seus objetivos, tendo em conta eventuais 
acordos relevantes entre esses países e a 
União. Essas relações podem passar pela 
presença de representantes dos países 
terceiros em questão em eventos de 
interesse mútuo (tais como conferências, 
workshops e seminários) que se realizem 
em países participantes no programa. Além 
disso, deve ser desenvolvida a cooperação 
com as organizações internacionais 
pertinentes, em particular a Organização 
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Económico (OCDE), de forma a que o seu 
papel seja tido em consideração na 
aplicação do programa.

Internacional do Trabalho (OIT), o 
Conselho da Europa e a Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), de forma a que o seu 
papel seja tido em consideração na 
aplicação do programa.

Or. it

Alteração 154
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A União está empenhada em reforçar 
a dimensão social da globalização, 
promovendo, à escala internacional, 
condições de trabalho dignas e normas 
laborais quer na relação direta com os 
países terceiros, quer indiretamente através 
da cooperação com organizações 
internacionais. Do mesmo modo, há que 
desenvolver relações adequadas com países 
terceiros que não participem no programa, 
o que contribuirá para a consecução dos 
seus objetivos, tendo em conta eventuais 
acordos relevantes entre esses países e a 
União. Essas relações podem passar pela 
presença de representantes dos países 
terceiros em questão em eventos de 
interesse mútuo (tais como conferências, 
workshops e seminários) que se realizem 
em países participantes no programa. Além 
disso, deve ser desenvolvida a cooperação 
com as organizações internacionais 
pertinentes, em particular a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o 
Conselho da Europa e a Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), de forma a que o seu 
papel seja tido em consideração na 
aplicação do programa.

(10) A União está empenhada em lutar 
contra o dumping social e em reforçar a 
dimensão social da globalização, 
promovendo, à escala internacional, 
condições de trabalho dignas e normas 
laborais quer na relação direta com os 
países terceiros, quer indiretamente através 
da cooperação com organizações 
internacionais. Do mesmo modo, há que 
desenvolver relações adequadas com países 
terceiros que não participem no programa, 
o que contribuirá para a consecução dos 
seus objetivos, tendo em conta eventuais 
acordos relevantes entre esses países e a 
União. Essas relações podem passar pela 
presença de representantes dos países 
terceiros em questão em eventos de 
interesse mútuo (tais como conferências, 
workshops e seminários) que se realizem 
em países participantes no programa. Além 
disso, deve ser desenvolvida a cooperação 
com as organizações internacionais
pertinentes, em particular a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o 
Conselho da Europa e a Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), de forma a que o seu 
papel seja tido em consideração na 
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aplicação do programa.

Or. fr

Alteração 155
Georges Bach

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com os artigos 45.º 
e 46.º do Tratado, o Regulamento (UE) n.º 
492/2011 estabelece disposições que visam 
concretizar a liberdade de circulação dos 
trabalhadores através de uma cooperação 
estreita entre os Estados-Membros e a 
Comissão. A rede EURES deve promover 
um melhor funcionamento dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
geográfica transnacional dos trabalhadores, 
conferindo maior transparência ao mercado 
laboral, garantindo o escoamento de ofertas 
e candidaturas a emprego e apoiando 
iniciativas em matéria de recrutamento, 
aconselhamento e orientação aos níveis 
nacional e transfronteiriço, contribuindo 
assim para os objetivos da estratégia 
Europa 2020.

(11) Em conformidade com os artigos 45.º 
e 46.º do Tratado, o Regulamento (UE) n.º 
492/2011 estabelece disposições que visam 
concretizar a liberdade de circulação dos 
trabalhadores através de uma cooperação 
estreita entre os Estados-Membros e a 
Comissão. A rede EURES deve promover 
um melhor funcionamento dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
geográfica transnacional dos trabalhadores, 
conferindo maior transparência ao mercado 
laboral, garantindo o escoamento de ofertas 
e candidaturas a emprego e apoiando 
iniciativas em matéria de recrutamento, 
aconselhamento e orientação aos níveis 
nacional e transfronteiriço, contribuindo 
assim para os objetivos da estratégia 
Europa 2020. A iniciativa da UE “O teu 
primeiro emprego EURES” deve facilitar 
o acesso dos jovens às ofertas de emprego 
e a aceitação dum emprego noutro 
Estado-Membro e incentivar os 
empregadores a oferecerem emprego aos 
jovens trabalhadores móveis, o que 
causaria uma evolução positiva no 
elevado desemprego dos jovens.

Or. de

Alteração 156
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com os artigos 45.º 
e 46.º do Tratado, o Regulamento (UE) n.º 
492/2011 estabelece disposições que visam 
concretizar a liberdade de circulação dos 
trabalhadores através de uma cooperação 
estreita entre os Estados-Membros e a 
Comissão. A rede EURES deve promover 
um melhor funcionamento dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
geográfica transnacional dos trabalhadores, 
conferindo maior transparência ao mercado 
laboral, garantindo o escoamento de ofertas 
e candidaturas a emprego e apoiando 
iniciativas em matéria de recrutamento, 
aconselhamento e orientação aos níveis 
nacional e transfronteiriço, contribuindo 
assim para os objetivos da estratégia 
Europa 2020.

(11) Em conformidade com os artigos 45.º 
e 46.º do Tratado, o Regulamento (UE) n.º 
492/2011 estabelece disposições que visam 
concretizar a liberdade de circulação dos 
trabalhadores através de uma cooperação 
estreita entre os Estados-Membros e a 
Comissão. A rede EURES deve promover 
um melhor funcionamento dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
geográfica transnacional dos trabalhadores, 
conferindo maior transparência ao mercado 
laboral, a igualdade dos trabalhadores 
transfronteiriços, tanto no plano social, 
como fiscal, garantindo o escoamento de 
ofertas e candidaturas a emprego e 
apoiando iniciativas em matéria de 
recrutamento, aconselhamento e orientação 
aos níveis nacional e transfronteiriço, 
contribuindo assim para os objetivos da 
estratégia Europa 2020.

Or. fr

Alteração 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O âmbito da EURES deve ser 
alargado por forma a contribuir para 
desenvolver e apoiar regimes de 
mobilidade a nível da União, com vista ao 
preenchimento de ofertas onde tenham 
sido identificadas lacunas no mercado de 
trabalho. Em conformidade com o artigo 
47.º do Tratado, esses regimes devem 
facilitar a mobilidade dos jovens 
trabalhadores.

Suprimido
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Or. en

Alteração 158
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O âmbito da EURES deve ser 
alargado por forma a contribuir para 
desenvolver e apoiar regimes de 
mobilidade a nível da União, com vista ao 
preenchimento de ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas no mercado de 
trabalho. Em conformidade com o artigo 
47.º do Tratado, esses regimes devem 
facilitar a mobilidade dos jovens 
trabalhadores.

(12) O âmbito da EURES deve ser 
alargado por forma a contribuir para 
desenvolver e apoiar regimes de 
mobilidade a nível da União, com vista ao 
preenchimento de ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas no mercado de 
trabalho, bem como para reforçar e 
multiplicar os projetos de parcerias 
transnacionais EURES. Em conformidade 
com o artigo 47.º do Tratado, esses regimes 
devem facilitar a mobilidade dos jovens 
trabalhadores, sem negligenciar a 
importância da ajuda ao acesso ao 
primeiro emprego, de preferência perto de 
casa, de modo a permitir, no futuro, uma 
eventual mobilidade.

Or. fr

Alteração 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A estratégia Europa 2020, e em 
especial a orientação 7, identifica o 
emprego independente e o 
empreendedorismo como fatores cruciais 
para se atingir um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo9.

Suprimido
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Or. en

Alteração 160
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento. Dado que os mais 
carenciados de microcrédito geralmente 
desconhecem esta forma de 
financiamento apoiado pela Comunidade, 
há necessidade de informação exaustiva e 
eficaz nos Estados-Membros acerca da 
candidatura ao Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento «Progress».

Or. hu

Alteração 161
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento, facilitar o acesso ao 
empréstimo e suprir a procura por parte de 
quem mais necessita, em especial os 
desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

Or. fr

Alteração 162
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas 
desfavorecidas que pretendam criar ou 
desenvolver uma microempresa, em 
particular, na área da “economia 
branca”, designadamente como atividade 
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neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

independente, mas não têm acesso ao 
crédito. Como primeiro passo neste 
processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

Or. de

Alteração 163
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas 
financeiramente vulneráveis que 
pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

Or. en

Alteração 164
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) Devem ser disponibilizados 
programas de mentoria e formação, os 
quais devem ser tornados acessíveis e 
atualizados continuamente na plataforma 
de informação.

Or. de

Alteração 165
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para tornar o microcrédito mais 
disponível no jovem mercado da 
microfinança da União é necessário 
melhorar a capacidade institucional dos 
prestadores, em especial as instituições de 
microfinanciamento não bancárias, em 
linha com a comunicação da Comissão 
intitulada «Uma iniciativa europeia para o 
desenvolvimento do microcrédito em prol 
do crescimento e do emprego»10.

(15) Para tornar o microcrédito mais 
disponível no jovem mercado da 
microfinança da União é necessário 
melhorar a capacidade institucional dos 
prestadores, em especial as instituições de 
microfinanciamento não bancárias, em 
linha com a comunicação da Comissão 
intitulada «Uma iniciativa europeia para o 
desenvolvimento do microcrédito em prol 
do crescimento e do emprego»10. É 
imperativo ter o cuidado de assegurar que 
o montante anual da dotação orçamental 
- aumentado pelo capital reinvestido 
concedido pelo Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento «Progress» - é, ao 
menos, igual ao montante anual da 
dotação atribuída para o período de 1 de 
janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2013.

Or. hu

Alteração 166
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para tornar o microcrédito mais 
disponível no jovem mercado da 
microfinança da União é necessário 
melhorar a capacidade institucional dos 
prestadores, em especial as instituições de 
microfinanciamento não bancárias, em 
linha com a comunicação da Comissão 
intitulada «Uma iniciativa europeia para o 
desenvolvimento do microcrédito em prol 
do crescimento e do emprego»10.

(15) Para tornar o microcrédito mais 
disponível no jovem mercado da 
microfinança da União é necessário 
melhorar a capacidade institucional dos 
prestadores, em especial as instituições de 
microfinanciamento não bancárias, que são 
oficialmente reconhecidas como  
organismos credores, em linha com a 
comunicação da Comissão intitulada «Uma 
iniciativa europeia para o desenvolvimento 
do microcrédito em prol do crescimento e 
do emprego».

Or. fr

Alteração 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As empresas sociais são uma pedra 
fundamental da economia pluralista de 
mercado social da Europa. São elas que, 
através das soluções inovadoras que
apresentam, podem funcionar como
motores de mudança social e, como tal, 
dar um contributo valioso para a 
concretização dos objetivos da estratégia 
Europa 2020. O programa deve melhorar o 
acesso das empresas sociais a 
financiamentos e, deste modo, contribuir 
para a Iniciativa Empresa Social lançada 
pela Comissão.

(16) A economia social é uma pedra 
fundamental do modelo social europeu. É 
ela que, através das soluções inovadoras 
que apresenta, pode funcionar como motor 
do progresso social e, como tal, dar um 
contributo valioso para promover 
mercados de trabalho inclusivos e serviços 
sociais acessíveis a todos. O programa 
deve melhorar o acesso das organizações 
da economia social ao financiamento.

Or. en
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Alteração 168
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As empresas sociais são uma pedra 
fundamental da economia pluralista de 
mercado social da Europa. São elas que, 
através das soluções inovadoras que 
apresentam, podem funcionar como 
motores de mudança social e, como tal, dar 
um contributo valioso para a concretização 
dos objetivos da estratégia Europa 2020. O 
programa deve melhorar o acesso das 
empresas sociais a financiamentos e, deste 
modo, contribuir para a Iniciativa Empresa 
Social lançada pela Comissão11.

(16) As empresas sociais são uma pedra 
fundamental da economia pluralista de 
mercado social da Europa. São elas que, 
através das soluções inovadoras que 
apresentam, podem funcionar como 
motores de mudança social e, como tal, dar 
um contributo valioso para a concretização 
dos objetivos da estratégia Europa 2020. O 
programa deve melhorar o acesso das 
empresas sociais a financiamentos e, deste 
modo, contribuir para a Iniciativa Empresa 
Social lançada pela Comissão11. 
Simultaneamente, tendo em conta a grave 
crise económica que atingiu a União, é 
necessário reconhecer que o 
relançamento da economia europeia não 
pode depender apenas da promoção das 
empresas sociais, mas também da 
promoção do apoio às empresas 
tradicionais. 

Or. it

Alteração 169
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As empresas sociais são uma pedra 
fundamental da economia pluralista de 
mercado social da Europa. São elas que, 
através das soluções inovadoras que 
apresentam, podem funcionar como 
motores de mudança social e, como tal, dar 
um contributo valioso para a concretização 

(16) As empresas sociais são uma pedra 
fundamental da economia pluralista de 
mercado social da Europa e desempenham 
um papel importante para garantir a 
convergência social na Europa. São elas 
que, através das soluções inovadoras que 
apresentam, podem funcionar como 
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dos objetivos da estratégia Europa 2020. O 
programa deve melhorar o acesso das 
empresas sociais a financiamentos e, deste 
modo, contribuir para a Iniciativa Empresa 
Social lançada pela Comissão11.

motores de mudança social e, como tal, dar 
um contributo valioso para a concretização 
dos objetivos da estratégia Europa 2020. O 
programa deve melhorar o acesso das 
empresas sociais a financiamentos e, deste 
modo, contribuir para a Iniciativa Empresa 
Social lançada pela Comissão11.

Or. fr

Alteração 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento 
por parte de microempresas, incluindo os 
trabalhadores independentes e as empresas 
sociais. A União contribui assim para o 
desenvolvimento do setor emergente das 
empresas sociais e do mercado de 
microfinança na União e fomenta as 
atividades transfronteiriças.

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e a economia social 
devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento 
por parte de microempresas, incluindo os 
trabalhadores independentes e as
organizações da economia social. A União 
contribui assim para o desenvolvimento do 
setor emergente da economia social e do 
mercado de microfinança na União e 
fomenta as atividades transfronteiriças. As 
ações da União devem complementar a 
utilização pelos Estados-Membros dos 
instrumentos financeiros para o 
microfinanciamento e a economia social. 
As entidades encarregadas da execução 
das ações devem garantir o valor 
acrescentado e evitar a duplicação do 
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financiamento a partir de recursos da 
União.

Or. en

Alteração 171
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo 
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento 
por parte de microempresas, incluindo os 
trabalhadores independentes e as empresas 
sociais. A União contribui assim para o 
desenvolvimento do setor emergente das 
empresas sociais e do mercado de 
microfinança na União e fomenta as 
atividades transfronteiriças.

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo 
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento 
por parte de microempresas, incluindo os 
trabalhadores independentes e as empresas 
sociais. A União contribui assim para o 
desenvolvimento do setor emergente das 
empresas sociais e do mercado de 
microfinança na União e fomenta as 
atividades transfronteiriças. As ações da 
União devem complementar a utilização 
pelos Estados-Membros dos instrumentos 
financeiros para o microfinanciamento e 
o empreendedorismo social. As entidades 
encarregadas da execução das ações 
devem garantir o valor acrescentado e 
evitar a duplicação do financiamento a 
partir de recursos da União.

Or. en
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Alteração 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo 
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento
por parte de microempresas, incluindo os 
trabalhadores independentes e as
empresas sociais. A União contribui assim 
para o desenvolvimento do setor emergente 
das empresas sociais e do mercado de 
microfinança na União e fomenta as 
atividades transfronteiriças.

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo 
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento 
e, em particular, o acesso de certos grupos 
em risco e dos jovens ao 
microfinanciamento. Apoia, além disso, o 
desenvolvimento do empreendedorismo, a 
economia social e as microempresas 
desprovidas de solvência ou cuja 
solvência é insuficiente e que não 
dispõem de fundos próprios ou cujos 
fundos próprios são insuficientes, pelo 
que não têm acesso ao crédito. A União 
contribui assim para o desenvolvimento do 
setor emergente das empresas sociais e do 
mercado de microfinança na União e 
fomenta as atividades transfronteiriças.

Or. en

Alteração 173
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo 
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento 
por parte de microempresas, incluindo os 
trabalhadores independentes e as empresas 
sociais. A União contribui assim para o 
desenvolvimento do setor emergente das 
empresas sociais e do mercado de 
microfinança na União e fomenta as 
atividades transfronteiriças.

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo 
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, cria sinergias entre as ações 
dos Estados-Membros e da União,
harmoniza abordagens e melhora, assim, o
acesso ao financiamento por parte de 
microempresas, incluindo os trabalhadores 
independentes e as empresas sociais. A 
União contribui assim para o 
desenvolvimento do setor emergente das 
empresas sociais e do mercado de 
microfinança na União e fomenta as 
atividades transfronteiriças.

Or. en

Alteração 174
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A Comissão procederá à revisão 
das normas sobre o funcionamento 
transfronteiriço das plataformas em linha 
especializadas em microcrédito, a fim de 
eliminar os obstáculos ao financiamento 
das microempresas no mercado interno da 
UE.

Or. hu
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Alteração 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Em conformidade com a estratégia 
“Europa 2020”, o programa deve dar 
resposta ao problema do desemprego 
juvenil. Apesar de alguns sinais positivos 
de recuperação registados em 2009, o 
crescimento do emprego foi demasiado 
ténue para reduzir a elevada taxa de 
desemprego de forma estável. O período 
médio de desemprego aumentou e a 
percentagem do desemprego dos jovens 
agravou-se em muitos Estados-Membros, 
tendo ultrapassado os 40% em alguns 
deles. Embora a situação nos países 
europeus seja consideravelmente 
heterogénea, a taxa média do desemprego 
juvenil na UE é mais que duas vezes 
superior à taxa de desemprego dos 
trabalhadores adultos. Além disso, 
existem grandes disparidades regionais.  
O desemprego juvenil está a aumentar, 
em particular, nas zonas rurais. Deve por 
conseguinte ser dada uma perspetiva de 
futuro aos jovens com menos de 25 anos, 
bem como a perspetiva de que os jovens 
desempenham um papel-chave no 
desenvolvimento da sociedade e da 
economia na Europa, o que se reveste de 
particular importância neste tempo de 
crise.

Or. en

Alteração 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A luta contra o desemprego juvenil 
e a precariedade dos jovens trabalhadores 
reduz não só os custos societais, mas 
promove também a inclusão social. Por 
isso, o programa deve colocar uma ênfase 
especial no emprego juvenil, introduzindo 
o eixo Iniciativa para a Juventude, 
tendente a melhorar a transição do ensino 
para um emprego digno, bem como as 
condições de trabalho dos jovens, e a 
reduzir o abandono escolar precoce.

Or. en

Alteração 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O instrumento de 
microfinanciamento deve ter um impacto
duradouro, alcançar os potenciais 
beneficiários e apresentar-se como um 
elemento proativo, tanto para a política 
económica como para a política de 
desenvolvimento local. As ações que 
envolvam microfinanciamento e 
empreendedorismo social devem ser 
acompanhadas de programas de tutoria e 
formação, a fim de maximizar as 
oportunidades de criação de 
microempresas viáveis. Para esse efeito, 
deve ser afetada a essas ações uma parte 
distinta do orçamento.

Or. en
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Alteração 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Insta a Comissão e os
Estados-Membros a adotarem uma 
abordagem em matéria de formação e 
emprego assente nos direitos. O aspeto 
qualitativo do trabalho digno para os 
jovens, incluindo a remuneração para 
estágios e aprendizagem, não deve ficar 
comprometido, e as normas laborais 
fundamentais e outras normas 
relacionadas com a qualidade do 
trabalho, tais como o tempo de trabalho, 
salário, segurança social, saúde e 
segurança no trabalho, devem ser 
considerações centrais nos esforços 
levados a cabo.

Or. en

Alteração 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) As ações do programa devem 
apoiar os Estados-Membros na criação de 
incentivos eficazes, tais como subsídios de 
emprego ou contribuições para a 
segurança social dos jovens, que 
garantam condições de vida e de trabalho 
dignas. Esses incentivos devem encorajar 
os empregadores públicos e privados a 
contratar jovens, a investir tanto na 
criação de empregos de qualidade para os 
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jovens como na formação contínua e na 
atualização das suas competências 
durante o emprego, e a apoiar o 
empreendedorismo entre os jovens. O 
programa deve também apontar para o 
papel específico e para a importância das 
pequenas empresas na formação, 
especialização e no conhecimento 
tradicional, bem como garantir que os 
jovens tenham acesso ao 
microfinanciamento. O programa deve 
facilitar o intercâmbio de boas práticas 
entre os Estados-Membros em todos estes 
domínios.

Or. en

Alteração 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) As ações do programa devem 
apoiar os Estados-Membros e os 
intervenientes no mercado de trabalho a 
aplicarem o mecanismo de garantia 
criado para os jovens, a fim de garantir 
que, quatro meses após a saída da escola, 
um jovem se encontre empregado ou 
participe num programa de educação ou 
de (re)formação, especialmente os jovens 
que abandonam os sistemas de ensino e 
de formação e outros jovens vulneráveis. 
O programa deve facilitar o intercâmbio 
de boas práticas entre os 
Estados-Membros neste domínio.

Or. en

Alteração 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação.

(18) Em conformidade com o artigo 8.º do 
Tratado, o programa garante que a 
aplicação das suas prioridades contribua 
para a promoção da igualdade entre 
mulheres e homens. Avaliações efetuadas 
mostram a importância de ter em conta o 
aspeto do género em todas as dimensões 
do programa, garantindo ao mesmo 
tempo a tomada de ações específicas a fim 
de promover a igualdade de género.   As
ações do programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma nelas são contempladas as
questões relativas à igualdade de género.

Or. en

Alteração 182
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação.

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. Mediante a 
avaliação e o acompanhamento regular, 
deve analisar-se a forma como as questões 
relacionadas com a igualdade entre homens 
e mulheres são tratadas, direta ou 
indiretamente, pela Comissão e a luta 
contra a discriminação são abordadas pelas 
atividades do programa.

Or. fr
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Alteração 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Em conformidade com o artigo 
10.° do Tratado, o programa deve 
assegurar que a aplicação das suas 
prioridades contribua para o combate à 
discriminação baseada no sexo, origem 
racial ou étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
cumpra a obrigação ao abrigo da 
Convenção da ONU sobre os direitos das 
pessoas com deficiência no que se refere, 
designadamente, à educação, trabalho e 
emprego e acessibilidade. O programa 
deve contribuir para estratégias da UE 
que deem aplicação a esses princípios. As 
atividades do programa devem ser 
regularmente acompanhadas e avaliadas 
para determinar de que forma são 
contempladas as questões de 
antidiscriminação.

Or. en

Alteração 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Em conformidade com o artigo 3.°  
do Tratado e do artigo 24.° da Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE, o 
programa deve garantir a proteção dos 
direitos das crianças.
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Or. en

Alteração 185
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos termos do artigo 9.º do Tratado, o 
programa deve velar por que as exigências 
associadas à promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada e a luta contra a 
exclusão social sejam tomadas em 
consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União.

(19) Nos termos do artigo 9.º do Tratado, o 
programa deve velar por que as exigências 
associadas à promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada  no respeito das 
tradições nacionais e a luta contra a
exclusão social sejam tomadas em 
consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União.

Or. it

Alteração 186
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos termos do artigo 9.º do Tratado, o 
programa deve velar por que as exigências 
associadas à promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada e a luta contra a 
exclusão social sejam tomadas em 
consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União.

(19) Nos termos do artigo 9.º do Tratado, o 
programa deve velar por que as exigências 
associadas à promoção de um nível 
elevado de emprego sustentável, a garantia 
de uma proteção social adequada e a luta 
contra a exclusão social sejam tomadas em 
consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União.

Or. en



PE487.817v02-00 44/154 AM\900457PT.doc

PT

Alteração 187
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O programa deve ser aplicado de 
forma a facilitar a participação da(s) 
autoridade(s) competente(s) de cada 
Estado-Membro no cumprimento dos seus 
objetivos. 

Or. en

Alteração 188
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, devido à 
sua escala e seus efeitos, ser melhor 
alcançados a nível da União, a União pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, devido à 
sua escala e seus efeitos, ser melhor 
alcançados a nível da União, a União pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia, 
nomeadamente mediante a reorientação 
dos fundos de coesão não utilizados em 
cada Estado-Membro. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, o presente 
regulamento não excede o necessário para 
atingir aqueles objetivos.

Or. fr
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Alteração 189
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Para poder reagir adequadamente 
às necessidades em mutação e às 
correspondentes prioridades políticas 
durante todo o período de validade do 
programa, deve ser conferida à Comissão, 
nos termos do artigo 290.º do TFUE, a 
competência de adotar anualmente atos 
jurídicos delegados relativamente à 
atribuição de recursos aos eixos do 
programa, aplicando a reserva de 5%, e a 
secções específicas no âmbito desses 
eixos. É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
nos seus trabalhos preparatórios -
também ao nível dos peritos e dos 
parceiros sociais. Aquando da preparação 
e elaboração dos atos jurídicos delegados, 
a Comissão deve assegurar uma 
transmissão simultânea, rápida e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 190
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de assegurar uma resposta 
adequada à evolução das necessidades e 
às correspondentes prioridades políticas 
durante todo o período de vigência do 
programa, o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do TFUE deve ser 
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delegado à Comissão no que diz respeito à 
afetação de fundos às diferentes secções 
dentro dos eixos do programa e à adoção 
de planos de trabalho plurianuais. É 
particularmente importante que a 
Comissão leve a efeito consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, incluindo a nível de peritos. 
A Comissão, na preparação e elaboração 
de atos delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução para assegurar 
a uniformidade das condições em que são 
realizadas as atividades do programa no 
âmbito dos eixos EURES e 
Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

Suprimido

Or. en

Alteração 192
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No que diz respeito à execução, 
acompanhamento e avaliação do 
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programa, a Comissão deve ser assistida 
por um conselho consultivo estratégico, 
como órgão consultivo, presidido pela 
Comissão e constituído por representantes 
dos Estados-Membros e de outros países 
participantes, sindicatos, organizações 
patronais e organizações da sociedade 
civil, organizados a nível da União, e 
direta ou indiretamente envolvidos na 
implementação das atividades do 
programa.

Or. en

Alteração 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria
das condições de trabalho.

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para o 
Progresso Social, Solidariedade, o 
Emprego e Inovação (de seguida «o 
programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais, das iniciativas 
emblemáticas, das orientações integradas e 
da Iniciativa «Oportunidades para a 
Juventude», proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego de qualidade, à garantia 
de uma proteção social adequada e 
condigna, ao combate da exclusão social e 
da pobreza e à melhoria da situação 
profissional e educativa dos jovens.

Or. en

Alteração 194
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida 
«o programa») que visa contribuir para a
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 
das condições de trabalho.

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para o 
Emprego, o Progresso Social e a Inovação 
Social (de seguida «o programa») que visa 
contribuir para melhorar as ações 
inovadoras e a concretização da estratégia 
Europa 2020, das suas metas gerais e das 
orientações integradas, proporcionando 
apoio financeiro aos objetivos da União 
Europeia no que respeita à promoção de 
um elevado nível de emprego, à garantia de 
uma proteção social adequada, ao combate 
da exclusão social e da pobreza e à 
melhoria das condições de trabalho.

Or. fr

Alteração 195
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida 
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 
das condições de trabalho.

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida 
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada no respeito das 
tradições nacionais, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 
das condições de trabalho.
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Or. it

Alteração 196
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 
das condições de trabalho.

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para o 
Progresso e a Inovação Social (de seguida
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 
das condições de trabalho.

Or. en

Alteração 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus
proprietários e acionistas. Opera no 
mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros 
para atingir metas de índole social. É 
gerida de forma responsável e 
transparente, designadamente através da 

(a) “Economia social” é o setor de 
atividade económica que produz bens e 
presta serviços composto por um conjunto 
de organizações não pertencentes ao setor 
público nem privado. Estas organizações 
funcionam sob o controlo democrático 
dos seus membros, combinam os 
interesses dos membros e utilizadores com 
o interesse geral, e utilizam os excedentes 
da sua atividade económica na busca de 
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participação dos trabalhadores, clientes e
outros agentes afetados pela sua atividade.

um desenvolvimento sustentável e dos 
objetivos sociais, serviços de interesse para 
os seus membros ou para o público em 
geral, incluindo organizações de 
voluntariado sem fins lucrativos que 
prestam serviços não mercantis 
destinados às famílias.  As organizações 
da economia social (por exemplo, 
cooperativas, mutualidades e associações) 
são geridas de uma forma responsável e 
transparente, envolvendo em particular
trabalhadores, clientes e outros agentes 
afetados pela sua atividade.

Or. en

Alteração 198
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus 
proprietários e acionistas. Opera no 
mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros 
para atingir metas de índole social. É 
gerida de forma responsável e 
transparente, designadamente através da 
participação dos trabalhadores, clientes e 
outros agentes afetados pela sua 
atividade.

(a) “Empresa social” é uma empresa que 
não está cotada num mercado 
regulamentado, na aceção do artigo 4.º, 
n.º 1, ponto 14, da Diretiva 2004/39/CE, 
que tenha um volume de negócios anual 
não superior a 50 milhões de EUR ou um 
balanço total anual não superior a 
43 milhões de EUR, que não seja ela 
própria um organismo de investimento 
coletivo e que:

(i) em conformidade com os seus artigos 
de associação, estatutos ou qualquer 
outro documento legal que estabelece a 
empresa, tem como objetivo primordial a 
realização de impactos sociais 
mensuráveis e positivos, e não a produção 
de lucro para os seus proprietários, 
membros e acionistas, em que:
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- a empresa presta serviços inovadores ou 
fornece bens com um alto rendimento 
social e/ou
- a empresa utiliza um modo de produção 
de bens ou de prestação de serviços 
inovador, que corporiza o seu objetivo 
social;
(ii) reinviste em primeiro lugar os seus 
lucros para alcançar o seu objetivo 
principal, e dispõe de procedimentos e 
regras predefinidos, aplicáveis aos casos 
excecionais em que os lucros são 
distribuídos aos acionistas e proprietários, 
por forma a garantir que qualquer 
distribuição de lucros não prejudique o 
objetivo principal;
(iii) é gerida de forma responsável, 
transparente e democrática, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e/ou outros 
agentes afetados pela sua atividade.

Or. en

Alteração 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto
social e não gerar lucros para os seus 
proprietários e acionistas. Opera no 
mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros
para atingir metas de índole social. É 
gerida de forma responsável e transparente, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes
afetados pela sua atividade.

(a) «Empresa social», agente da economia 
social, é uma empresa cujo objetivo
principal consiste em alcançar objetivos de 
índole social, mais do que em gerar lucros 
para os seus proprietários, membros ou 
acionistas. Opera no mercado através da 
produção de bens e serviços de forma 
empreendedora e inovadora e reinveste os 
lucros, sobretudo para alcançar os seus 
objetivos sociais. É gerida de forma 
responsável e transparente, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes
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afetados pela sua atividade.

Or. en

Alteração 200
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus 
proprietários e acionistas. Opera no 
mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros 
para atingir metas de índole social. É 
gerida de forma responsável e transparente, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes 
afetados pela sua atividade.

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não apenas gerar lucros para os 
seus proprietários e acionistas ou que
opera no mercado através da produção de 
bens sociais e a oferta de serviços sociais
de forma empreendedora, orientada para o 
lucro e inovadora e reinveste os
excedentes financeiros. É gerida de forma 
responsável e transparente, 
designadamente através da participação ou 
codecisão dos trabalhadores, clientes e 
outros agentes afetados pela sua atividade.

Or. de

Alteração 201
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus 
proprietários e acionistas. Opera no 
mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros 
para atingir metas de índole social. É 

(a) «Empresa social» é uma empresa 
responsável do ponto de vista social, cujas 
prioridades são tanto económicas quanto 
sociais e que pretende que a sua atividade 
gere progressos sociais exemplares. Opera 
no mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros 
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gerida de forma responsável e transparente, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes 
afetados pela sua atividade.

para atingir metas de índole social. É 
gerida de forma responsável e transparente, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes 
afetados pela sua atividade.

Or. fr

Alteração 202
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Empresa social» é uma empresa cuja 
principal meta consiste em alcançar 
objetivos sociais mediante a resolução de 
problemas societais, por exemplo, nos 
domínios da educação, família, ambiente, 
pobreza e integração, e não em gerar 
lucros para os seus proprietários, 
membros e acionistas. Opera no mercado 
produzindo bens e serviços de forma 
empreendedora e inovadora. É gerida de 
forma responsável e transparente, se 
possível, envolvendo os trabalhadores, 
clientes e acionistas afetados pelas 
respetivas atividades empresariais.

Or. en

Alteração 203
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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proprietários e acionistas. Opera no 
mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros 
para atingir metas de índole social. É 
gerida de forma responsável e transparente, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes 
afetados pela sua atividade.

Or. fi

Alteração 204
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Microcrédito» significa um 
empréstimo até 25 000 euros.

(b) «Microcrédito» significa um 
empréstimo até 25 000 euros, que pode ser 
revisto em alta, de acordo com a 
conjuntura económica.

Or. fr

Alteração 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Microfinanciamento» inclui garantias, 
contragarantias, microcrédito, capital 
próprio e quase-capital alargado a pessoas 
e microempresas.

(d) “Microfinanciamento” inclui garantias, 
contragarantias, microcrédito, capital
próprio e quase-capital alargado a pessoas 
e a microempresas, desprovidas de 
solvência ou cuja solvência é insuficiente 
e que não dispõem de fundos próprios ou 
cujos fundos próprios são insuficientes, 
pelo que não têm acesso ao crédito.

Or. en
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Alteração 206
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) «Inovação social» significa novas 
intervenções que são sociais tanto nos fins 
como nos meios e que dão respostas mais 
eficazes, eficientes, sustentáveis e/ou 
justas às necessidades sociais não 
satisfeitas ou insuficientemente satisfeitas
para combater a pobreza e a exclusão 
social, promover um elevado nível de 
emprego de qualidade e de trabalho 
digno, garantir uma proteção social 
adequada que impeça a pobreza, e 
melhorar as condições de trabalho, 
contribuindo assim para o progresso 
social.
A inovação social deve melhorar a 
qualidade de vida e do trabalho. Não deve 
ser julgada essencialmente com base em 
critérios económicos, mas sim com base 
no seu valor acrescentado para a 
sociedade no seu conjunto.

Or. en

Alteração 207
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) “Inovação social” consiste numa 
ação ou num projeto de caráter social 
desenvolvido de forma específica e 
original, de modo a responder 
eficazmente às necessidades sociais 
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ignoradas ou pouco tidas em conta,  como 
um primeiro acesso ao emprego, a 
exclusão social, a luta contra a pobreza e 
o acesso dos mais desfavorecidos aos 
cuidados de saúde.

Or. fr

Alteração 208
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) «Experimentação social» significa 
testes de inovação social realizados no 
terreno com base em projetos, a fim de 
recolher dados sobre a sua eficácia e 
viabilidade, sendo esses projetos limitados 
no tempo e incluindo uma série de 
agentes de todas as dimensões.
Os resultados dessa experimentação 
ajudarão a determinar se e em que 
condições as inovações sociais poderão 
ser implementadas em maior escala. A 
experimentação social deve ter como 
objetivo melhorar a vida dos beneficiários 
através de serviços ou produtos 
personalizados e ser desenvolvida com o 
envolvimento direto das partes 
interessadas e dos beneficiários. Requer o 
financiamento, o acompanhamento e a 
avaliação de projetos-piloto a longo prazo 
e de forma sustentável, e visa garantir a 
reprodução de abordagens eficazes.

Or. en

Alteração 209
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) “Experimentação social ": 
promoção e financiamento de projetos 
inovadores pela sua abordagem social e 
método de execução, que permitem 
facilitar o acesso ao emprego, melhorar as 
condições de vida relacionadas com a 
procura de emprego, lutar contra a 
exclusão e a pobreza e cujos resultados 
positivos podem ser objeto de uma difusão 
mais ampla nível europeu.

Or. fr

Alteração 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

1. O programa é composto pelos seguintes
três eixos complementares:

1. O programa é composto pelos seguintes
quatro eixos complementares:

Or. en

Alteração 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 
da União em matéria social e de emprego 
e a legislação sobre condições de trabalho e 

(a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 
da União nos domínios do emprego, 
proteção social, inclusão social, luta 
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promove a tomada de decisão baseada em 
factos e a inovação, em parceria com os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e outras partes interessadas;

contra a pobreza e a legislação sobre 
condições de trabalho e promove a tomada 
de decisão baseada em factos e o progresso 
social, em parceria com os parceiros 
sociais, as organizações da sociedade civil 
e outras partes interessadas;

Or. en

Alteração 212
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

(a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 
da União em matéria social e de emprego e 
a legislação sobre condições de trabalho e 
promove a tomada de decisão baseada em 
factos e a inovação, em parceria com os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e outras partes interessadas;

(a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 
da União em matéria social e de emprego e 
a legislação sobre condições de trabalho, a 
proteção social, a luta contra a pobreza e 
o acesso dos mais desfavorecidos aos 
cuidados de saúde, e promove a tomada de 
decisão baseada em factos, a 
experimentação social e a inovação, em 
parceria com os parceiros sociais, as 
organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas;

Or. fr

Alteração 213
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

(a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 

(a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 
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da União em matéria social e de emprego
e a legislação sobre condições de trabalho e 
promove a tomada de decisão baseada em 
factos e a inovação, em parceria com os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e outras partes interessadas;

da União no domínio do emprego, política
social, política de inclusão social e política
de luta contra a pobreza e a legislação 
sobre condições de trabalho e promove a 
tomada de decisão baseada em factos e a 
inovação, em parceria com os parceiros 
sociais, as organizações da sociedade civil 
e outras partes interessadas;

Or. en

Alteração 214
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O eixo EURES, que apoia atividades 
realizadas pela rede EURES, a saber, os 
serviços especialistas designados pelos 
Estados-Membros do EEE e a 
Confederação Suíça, juntamente com 
outras partes interessadas, para dinamizar o 
intercâmbio de informações, a divulgação e 
outras formas de cooperação com vista a 
promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores;

(b) O eixo EURES, que apoia atividades 
realizadas pela rede EURES, a saber, os 
serviços especialistas designados pelos 
Estados-Membros do EEE e a 
Confederação Suíça, juntamente com 
outras partes interessadas, para dinamizar o 
intercâmbio de informações, a divulgação e 
outras formas de cooperação, 
nomeadamente as parcerias 
transfronteiriças e a prestação de 
aconselhamento pessoal e informações 
aos candidatos a emprego, empregadores 
e trabalhadores móveis, com vista a 
promover a mobilidade geográfica 
voluntária dos trabalhadores numa base 
justa e contribuir para um elevado nível 
de emprego de qualidade;

Or. de

Alteração 215
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O eixo EURES, que apoia atividades 
realizadas pela rede EURES, a saber, os 
serviços especialistas designados pelos 
Estados-Membros do EEE e a 
Confederação Suíça, juntamente com 
outras partes interessadas, para dinamizar o 
intercâmbio de informações, a divulgação e 
outras formas de cooperação com vista a 
promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores;

(b) O eixo EURES, que apoia atividades 
realizadas pela rede EURES, a saber, os 
serviços especialistas designados pelos 
Estados-Membros do EEE e a 
Confederação Suíça, juntamente com 
outras partes interessadas, para dinamizar o 
intercâmbio de informações, a divulgação e 
outras formas de cooperação, como, por 
exemplo, as parcerias transfronteiriças,
com vista a promover a mobilidade 
geográfica seletiva dos trabalhadores;

Or. fr

Alteração216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de 
empresários, em especial os mais afastados 
do mercado de trabalho, e de empresas 
sociais.

(c) O eixo Microfinanciamento e Economia 
Social, que facilita o acesso ao 
financiamento por parte de empresários, 
em especial os mais afastados do mercado 
de trabalho, e de empresas sociais.

(alteração horizontal:  cabe substituir o 
termo "empreendedorismo social" por 
"economia social" em todo o texto.)

Or. en

Alteração217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de 
empresários, em especial os mais afastados 
do mercado de trabalho, e de empresas 
sociais.

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de 
empresários, em especial os mais afastados 
do mercado de trabalho, e de organizações 
de economia social.

(alteração horizontal: cabe substituir o 
termo "empresas sociais" por 
"organizações de economia social" em 
todo o texto.)

Or. en

Alteração 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de
empresários, em especial os mais 
afastados do mercado de trabalho, e de
empresas sociais.

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que contribui 
para aumentar o acesso ao 
microfinanciamento, e a disponibilidade 
deste, por parte das pessoas que perderam 
o seu emprego ou estão em risco de o 
perder ou que têm dificuldades em 
ingressar ou reingressar no mercado de 
trabalho, pessoas que enfrentam a ameaça 
de exclusão social ou pessoas vulneráveis 
que se encontram em posição de 
desvantagem no que se refere ao acesso 
ao mercado de crédito convencional, e por 
parte das microempresas que empregam 
essas pessoas, bem como as empresas da 
economia social.

Or. en
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Alteração 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O eixo Microfinanciamento e
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de 
empresários, em especial os mais 
afastados do mercado de trabalho, e de
empresas sociais.

(c) O eixo Microfinanciamento e
Economia Social, que facilita o acesso ao 
financiamento, e aumenta a 
disponibilidade deste, por parte de
potenciais empresários, em especial
pessoas desempregadas, socialmente 
excluídas e vulneráveis, bem como por 
parte de microempresas e organizações de 
economia social já existentes.

Or. en

Alteração 220
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de 
empresários, em especial os mais afastados 
do mercado de trabalho, e de empresas 
sociais.

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso a um financiamento adequado e 
reavaliado em alta, de acordo com a 
conjuntura económica, por parte de 
empresários, em especial os que, até ao 
momento, se encontravam mais afastados 
do mercado de trabalho, e de empresas 
sociais emergentes ou já existentes.

Or. fr

Alteração 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O eixo Iniciativa para a Juventude, 
destinado a melhorar a situação 
profissional e educativa dos jovens, em 
particular dos jovens que não trabalham, 
não estudam, nem seguem uma formação 
(NEET).

Or. en

Alteração 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O eixo Iniciativa para a Juventude, 
destinado a melhorar a situação 
profissional e educativa dos jovens, em 
particular dos jovens que não trabalham, 
não estudam, nem seguem uma formação 
(NEET).

Or. en

Alteração 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As disposições comuns constantes dos 
artigos 1.º a 14.º aplicam-se aos três eixos 
referidos nas alíneas a), b) e c) do número
1 aos quais se aplicam igualmente 

2. As disposições comuns constantes dos 
artigos 1.º a 14.º aplicam-se aos quatro
eixos referidos nas alíneas a), b) e c) e c-A)
do n.° 1 aos quais se aplicam igualmente 
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disposições específicas. disposições específicas.

Or. en

Alteração 224
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

(a) Reforçar, junto dos decisores políticos a 
todos os níveis, parceiros sociais, bem 
como organizações da sociedade civil e 
organismos públicos, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União nos 
domínios do emprego, da proteção e da 
inclusão social, do combate à pobreza e da 
melhoria das condições laborais, de modo 
a cumprir os objetivos sociais da 
estratégia Europa 2020 e a gerar 
intervenções concretas e coordenadas, 
tanto a nível da União como dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 225
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;
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promover o reconhecimento e a 
valorização do valor acrescentado social 
das empresas sociais como parte da 
economia de mercado social na Europa;

Or. de

Alteração 226
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

(a) Empreender ações concretas e 
coordenadas, junto dos principais 
decisores políticos nacionais e europeus e 
de outras partes interessadas e promovendo 
uma colaboração estreita com os 
parceiros sociais implicados, em matéria 
social, exclusão social, de emprego e de 
condições laborais, tanto a nível da União, 
como dos Estados-Membros, reforçando o 
sentimento de apropriação dos objetivos 
da União nestes domínio, de modo a gerar 
intervenções concretas e coordenadas 

Or. fr

Alteração 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de proteção social e mercados de trabalho 
adequados, acessíveis e eficazes e facilitar 
as reformas políticas, através da promoção 
de uma boa governação, da aprendizagem 
mútua e da inovação social;

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de proteção social e mercados de trabalho 
adequados, dignos, acessíveis e eficazes, 
com vista a assegurar a inclusão social e
um nível elevado de emprego de qualidade 
e facilitar as reformas políticas, quando 
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necessário, através da promoção da 
participação de todas as partes 
interessadas relevantes, incluindo 
organizações não-governamentais e 
pessoas vítimas da pobreza e exclusão 
social, bem como através de uma boa 
governação, da aprendizagem mútua e da 
inovação social;

Or. en

Alteração 228
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de proteção social e mercados de trabalho 
adequados, acessíveis e eficazes e facilitar 
as reformas políticas, através da promoção 
de uma boa governação, da aprendizagem 
mútua e da inovação social;

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de proteção social e mercados de trabalho 
adequados, acessíveis e eficazes, a fim de 
assegurar a integração social e um 
elevado nível de emprego de qualidade e, 
se necessário, facilitar as reformas 
políticas, nas quais se deve promover a 
participação de todas as partes 
interessadas pertinentes, incluindo as 
ONG e as pessoas vítimas de pobreza e 
exclusão social, bem como a promoção de 
uma boa governação, da aprendizagem 
mútua e da inovação social;

Or. de

Alteração 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas (b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
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de proteção social e mercados de trabalho
adequados, acessíveis e eficazes e facilitar 
as reformas políticas, através da 
promoção de uma boa governação, da
aprendizagem mútua e da inovação social;

de proteção social adequados, acessíveis e 
eficazes de qualidade, que protejam os 
respetivos beneficiários contra a pobreza,
e de mercados de trabalho inclusivos, que 
garantam a inclusão social e um elevado 
nível de emprego de qualidade, e que 
facilitem o progresso social, promovendo 
a participação de todas as pertinentes 
partes interessadas, incluindo as 
organizações não-governamentais e as 
pessoas em situação de pobreza e de 
exclusão social, bem como um trabalho 
bom e digno, a boa governação, a
aprendizagem mútua e a inovação social;

Or. en

Alteração 230
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar o desenvolvimento de sistemas 
de proteção social e mercados de trabalho 
adequados, acessíveis e eficazes e facilitar 
as reformas políticas, através da promoção 
de uma boa governação, da aprendizagem 
mútua e da inovação social;

(b) Promover uma governação social, 
visando uma maior convergência social, 
estimulando a inovação social e apoiando 
o desenvolvimento de sistemas de proteção 
social e mercados de trabalho adequados, 
acessíveis e eficazes e facilitar as reformas 
políticas, através da promoção de uma boa 
governação, da aprendizagem mútua e da 
inovação social;

Or. fr

Alteração 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Modernizar a legislação da União em 
linha com os princípios da 
regulamentação inteligente e garantir a 
eficaz aplicação do direito da União em 
matérias relacionadas com as condições 
laborais;

(c) Acompanhar os progressos realizados 
em relação aos objetivos sociais da 
Estratégia Europa 2020, às políticas da 
UE, bem como ao direito da União em 
matérias relacionadas com as condições 
laborais;

Or. en

Alteração 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Modernizar a legislação da União em 
linha com os princípios da 
regulamentação inteligente e garantir a 
eficaz aplicação do direito da União em 
matérias relacionadas com as condições 
laborais;

(c) Melhorar a legislação da União em 
linha com os princípios do bom trabalho, e 
garantir a eficaz aplicação do direito da 
União em matérias relacionadas com as 
condições laborais;

Or. en

Alteração 233
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Modernizar a legislação da União em 
linha com os princípios da regulamentação 
inteligente e garantir a eficaz aplicação do 
direito da União em matérias relacionadas 
com as condições laborais;

(c) Modernizar a legislação da União em 
linha com os princípios da regulamentação 
– sem prejuízo da transparência –
inteligente e garantir a eficaz aplicação do 
direito da União em matérias relacionadas 
com as condições laborais;
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Or. el

Alteração 234
Jan Kozłowski

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Criar e promover sistemas e 
regulamentos que apoiem o 
desenvolvimento do setor das PME;

Or. pl

Alteração 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promover a criação de empregos 
sustentáveis “verdes” e “brancos” de 
elevada qualidade e a antecipação e o 
desenvolvimento de novas competências 
para esse efeito, articulando as políticas 
de emprego e sociais com as políticas 
industriais e estruturais de apoio à 
transição para uma economia de 
eficiência de recursos e de baixo carbono 
e para um desenvolvimento sustentável 
em termos ambientais e sociais;

Or. en

Alteração 236
Mara Bizzotto
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos; a promoção dessa 
mobilidade não deve, no entanto, ignorar 
o facto de que os trabalhadores na União 
devem também dispor de oportunidades de 
trabalho nos seus próprios 
Estados-Membros.  A vontade dos 
trabalhadores de procurarem trabalho 
noutro Estado-Membro deve decorrer do 
seu livre arbítrio e não de obrigações 
ditadas pela falta de perspetivas de 
trabalho no seu próprio Estado-Membro. 
A promoção da mobilidade não deve, por 
isso, facilitar a “fuga” de trabalhadores 
dos Estados-Membros com maiores taxas 
de desemprego para Estados-Membros
mais prósperos, na medida em que essas 
“fugas” correm o risco de privar os 
Estados-Membros em dificuldades dos 
recursos necessários à saída da crise;

Or. it

Alteração 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

(d) Facilitar a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores numa base voluntária, em 
especial nas regiões fronteiriças, 
apoiando parcerias transfronteiriças, o 
diálogo social transfronteiriço e também o 
aconselhamento e a informação dos 
candidatos a emprego, trabalhadores 
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móveis e empregadores, e dinamizar as 
oportunidades de emprego graças ao 
desenvolvimento de mercados de trabalho
inclusivos de alta qualidade, que sejam
abertos e acessíveis a todos;

Or. en

Alteração 238
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

(d) Promover todas as iniciativas que 
permitam o acesso ao primeiro emprego e 
o regresso ao trabalho dos 
desempregados, a mobilidade geográfica 
seletiva dos trabalhadores e dinamizar as 
oportunidades de emprego graças ao 
desenvolvimento na União de mercados de 
trabalho abertos e acessíveis a todos;

Or. fr

Alteração 239
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União Europeia de mercados de trabalho 
abertos e acessíveis a todos;

Or. en



PE487.817v02-00 72/154 AM\900457PT.doc

PT

Alteração 240
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

(d) Promover a mobilidade geográfica e 
transfronteiriça dos trabalhadores e 
dinamizar as oportunidades de emprego 
graças ao desenvolvimento na União de 
mercados de trabalho abertos e acessíveis a 
todos;

Or. de

Alteração 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Promover o emprego e a inclusão 
social, aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para os grupos vulneráveis e
as microempresas e reforçando o acesso ao 
financiamento para as empresas sociais.

(e) Promover o emprego e a inclusão 
social, aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para as pessoas 
desempregadas, socialmente excluídas e
vulneráveis, que pretendam criar uma 
microempresa, bem como para as 
microempresas já existentes, e reforçando 
o acesso ao financiamento por parte das 
organizações de economia social;

Or. en

Alteração 242
Heinz K. Becker

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

(e) Promover o emprego e a inclusão 
social, aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para os grupos vulneráveis e 
as microempresas e reforçando o acesso ao 
financiamento para as empresas sociais.

(e) Promover o emprego e a inclusão social 
(por exemplo, das pessoas com 
deficiências ou qualificações reduzidas e 
devido a problemas pessoais ou 
profissionais), aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para os grupos 
desfavorecidos e as microempresas e 
reforçando o acesso ao financiamento para 
as empresas sociais.

Or. de

Alteração 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Combater a pobreza e a exclusão 
social, apoiando as atividades das 
organizações da sociedade civil, parceiros 
sociais, empresas sociais e organizações 
de economia social, e dos organismos 
públicos.

Or. en

Alteração 244
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Melhorar os conhecimentos e a 
compreensão da situação nos 
Estados-Membros (e noutros países 
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participantes) através da análise, 
avaliação e vigilância estreita das 
estratégias e da sua execução.

Or. de

Alteração 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Garantir uma boa transição do 
ensino para um emprego digno, prevenir 
o abandono escolar precoce e promover a 
qualidade dos estágios e da 
aprendizagem;

Or. en

Alteração 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Garantir uma boa transição do 
ensino para um emprego digno, prevenir 
o abandono escolar precoce e promover a 
qualidade dos estágios e da 
aprendizagem;

Or. en

Alteração 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres e contribuir para a luta contra a
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual;

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres através da integração da 
perspetiva do género, levar a cabo ações 
positivas tendentes a promover a 
igualdade entre os géneros, combater a
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
apoiar o cumprimento da obrigação ao 
abrigo da Convenção das Nações Unidas 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência no que respeita, 
designadamente, à educação, ao trabalho, 
ao emprego e à acessibilidade;

Or. en

Alteração 248
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres e contribuir para a luta contra a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual;

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres e contribuir para a luta contra a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, língua, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual;

Or. en

Alteração 249
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Velar por que as exigências associadas 
à promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção 
social adequada e a luta contra a exclusão 
social sejam tomadas em consideração na
definição e execução das políticas e ações 
da União.

(b) Promover um nível elevado de 
emprego, garantir uma proteção social 
adequada e lutar contra a exclusão social 
no quadro da definição e execução das 
políticas e ações da União.

Or. fr

Alteração 250
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Velar por que as exigências associadas 
à promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada e a luta contra a exclusão social 
sejam tomadas em consideração na 
definição e execução das políticas e ações 
da União.

(b) Velar por que as exigências associadas 
à promoção de um nível elevado de 
emprego, à prevenção e ao combate do 
desemprego de longa duração, a garantia 
de uma proteção social adequada e a luta 
contra a exclusão social sejam tomadas em 
consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União.

Or. el

Alteração 251
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Apoiar as empresas sociais que 
ministram ensino profissional aos jovens, 
para que estes obtenham as qualificações 
profissionais requeridas no mercado de 
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trabalho.

Or. en

Alteração 252
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Lançar ações coordenadas entre 
educação, mercado de trabalho e sistema 
de proteção social, tanto a nível nacional 
como transfronteiriço.

Or. en

Alteração 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Princípio da parceria

Para assegurar que o programa satisfaça 
as necessidades e exigências dos 
beneficiários, e com vista a promover a 
boa governação, a aprendizagem mútua e 
a inovação social, a Comissão e os 
Estados-Membros aplicam o princípio da 
parceria ao longo de todo o período de 
vigência e em todos os níveis do 
programa. Para esse efeito, a Comissão e 
os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações da sociedade civil, 
incluindo os parceiros sociais, que 
representam os grupos-alvo do programa, 
estejam envolvidas na tomada de decisões 
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estratégicas, na implementação do 
desenvolvimento, no acompanhamento, 
na avaliação e divulgação dos eixos do 
programa.
É afetado um montante suficiente de 
recursos financeiros à aplicação efetiva 
do princípio da parceria, bem como às 
atividades de criação de capacidades e 
competências dos parceiros sociais e das 
organizações da sociedade civil que 
representam os grupos-alvo do programa.

Or. en

Alteração 254
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações financeiras para a execução 
do programa no período entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2020 
ascendem a 958, 19 milhões de euros14.

1. As dotações financeiras para a execução 
do programa no período entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2020 
ascendem a, no mínimo, 1 milhão de 
euros14, tendo em conta a situação do 
emprego e as limitações do quadro 
financeiro plurianual, cuja negociação 
está em curso.

Or. fr

Alteração 255
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As dotações financeiras para a execução 
do programa no período entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2020 

1. As dotações financeiras para a execução 
do programa no período entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2020 
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ascendem a 958, 19 milhões de euros. ascendem a [EUR XXX] milhões de euros.

Or. en

Justificação

A dotação financeira global deve estar em conformidade com a resolução do PE de 8 de 
junho de 2011 sobre “Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 
uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva" (relatório da Comissão SURE).

Alteração 256
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

São atribuídas aos eixos definidos no 
artigo 3.º, n.º 1, as seguintes percentagens 
indicativas:

Ao longo da totalidade do período 
abrangido pelo programa, é atribuída a 
seguinte repartição financeira aos eixos 
definidos no artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e c):

Or. en

Alteração 257
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 17% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

(a) 60% ao eixo Progress;

Or. en
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Alteração 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 17% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

(a) 60 % ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 50 % são afetados à proteção 
social, à inclusão social e à redução e 
prevenção da pobreza;

Or. en

Alteração 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 17% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

(a) 60 % ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 60 % são afetados à proteção 
social, à inclusão social e à redução e 
prevenção da pobreza, e pelo menos 15 % 
à luta contra o desemprego juvenil; pelo 
menos 15 % até um máximo de 17% do 
orçamento a favor deste eixo são afetados
à promoção da experimentação social; os 
fundos são disponibilizados de igual modo 
a projetos de pequena, média e grande 
dimensão;

Or. en

Alteração 260
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 17% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 20% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

Or. fr

Alteração 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 15% ao eixo EURES; (b) 20 % ao eixo EURES, dos quais pelo 
menos 40 % são afetados a regimes de 
mobilidade específicos, pelo menos 20 % a 
parcerias transfronteiriças, e pelo menos 
15 % à formação e qualificação do 
pessoal EURES;

Or. en

Alteração 262
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 15% ao eixo EURES; (b) 18% ao eixo EURES;

Or. en

Alteração 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 15% ao eixo EURES; (b) 15% ao eixo EURES, dos quais pelo 
menos 10% são afetos a regimes de 
mobilidade específicos, pelo menos 40% a 
parcerias transfronteiriças e pelo menos 
20% à formação e qualificação do pessoal 
EURES;

Or. en

Alteração 264
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 15% ao eixo EURES; (b) 15% ao eixo EURES, concedendo 
prioridade à vertente «O teu primeiro 
emprego EURES» e consagrando, no 
mínimo, 20% às parcerias transnacionais;

Or. fr

Alteração 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 20% ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

(c) 15% ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

Or. en
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Alteração 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25 % do orçamento a favor deste 
programa são afetados à promoção da 
experimentação social e pelo menos 10% 
à luta contra o desemprego e a exclusão 
dos jovens; os fundos são disponibilizados 
de igual modo a projetos de pequena, 
média e grande dimensão;

Or. en

Alteração 267
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

Os restantes 5% serão distribuídos pelos 
três eixos numa base anual em função de 
prioridades políticas.

Os restantes 2 % serão distribuídos pelos 
três eixos numa base anual em função de 
prioridades políticas estabelecidas 
conjuntamente pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho, com base numa proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 268
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

Os restantes 5% serão distribuídos pelos Os restantes 5% serão distribuídos pelos 
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três eixos numa base anual em função de 
prioridades políticas.

três eixos numa base anual em função de 
prioridades políticas propostas pela 
Comissão, com o acordo do Parlamento  e 
do Conselho.

Or. fr

Alteração 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além das dotações financeiras 
referidas no n º 1, deve ser financiado o 
eixo Iniciativa para a Juventude 
estabelecido no artigo 3.°, n.° 1, alínea c-
A). Durante o período de programação 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, as dotações 
financeiras atribuídas a este eixo elevam-
se a [EUR XXX] milhões.

Or. en

Alteração 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além das dotações financeiras 
referidas no n º 1, deve ser financiado o 
eixo Iniciativa para a Juventude 
estabelecido no artigo 3.°, n.° 1, alínea c-
A). Durante o período de programação 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 
31 de dezembro de 2020, as dotações 
financeiras atribuídas a este eixo elevam-
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se a [EUR XXX] milhões.

Or. en

Justificação

Para combater os níveis inaceitavelmente elevados do desemprego juvenil, introduz-se o novo 
eixo “Iniciativa para a Juventude”, no pressuposto de que o financiamento possa ser 
garantido para este objetivo no âmbito do QFP 2014-2020.

Alteração 271
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode utilizar as dotações 
referidas no n.º 1 para financiar ações de 
assistência técnica e/ou administrativa, em 
especial relacionadas com auditoria, 
externalização de traduções, reunião de 
peritos e atividades de informação e 
comunicação, no interesse mútuo da 
Comissão e dos beneficiários.

3. A Comissão pode utilizar as dotações 
referidas no n.º 1 para financiar ações de 
assistência técnica e/ou administrativa, em 
especial relacionadas com auditoria, 
externalização de traduções, reunião de 
peritos e atividades de informação e 
comunicação, no interesse mútuo da 
Comissão e dos beneficiários, garantindo 
o reforço do controlo das despesas. Estas 
dotações devem ser limitadas e ter um teto 
máximo. 

Or. fr

Alteração 272
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do programa podem ser 
financiados os seguintes tipos de ações:

No âmbito do programa podem ser 
financiados os seguintes tipos de ações, no 
quadro das suas competências:
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Or. fr

Alteração 273
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Recolha de dados e estatísticas, bem 
como desenvolvimento de metodologias, 
classificações, indicadores e parâmetros de 
referência comuns;

(a) Recolha de dados e estatísticas, 
classificações, indicadores e parâmetros de 
referência;

Or. it

Alteração 274
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Análises e avaliações de impacto; (c) Análises independentes e promoção de 
avaliações de impacto, inclusive por 
organismos privados;

Or. fr

Alteração 275
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Análises e avaliações de impacto; (c) Análises e avaliações de impacto e da 
eficácia das medidas relacionadas com os 
objetivos nos domínios do emprego, da 
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coesão social e do progresso;

Or. el

Alteração 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Acompanhar o impacto das políticas 
aplicadas em relação aos grupos mais 
vulneráveis;

Or. en

Alteração 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Acompanhar o impacto das políticas 
aplicadas no que diz respeito à melhoria 
das condições de trabalho;

Or. en

Alteração 278
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 1 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ações concretas e inovadoras nas 
áreas de emprego, da exclusão social, do 



PE487.817v02-00 88/154 AM\900457PT.doc

PT

acesso aos cuidados de saúde para os 
mais desfavorecidos, das condições de 
trabalho e dos assuntos sociais. 

Or. fr

Alteração 279
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Intercâmbios e disseminação de boas 
práticas, abordagens e experiências 
inovadoras, revisões interpares, avaliações 
comparativas e aprendizagem mútua a 
nível europeu;

(a) Intercâmbios e disseminação de boas 
práticas, abordagens e experiências 
inovadoras, revisões interpares, avaliações 
comparativas e aprendizagem mútua a 
nível europeu, a fim de - ao promover 
estratégias de emprego - combater a 
exclusão social e a pobreza;

Or. de

Alteração 280
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Eventos, conferência e seminários da 
Presidência do Conselho;

Suprimido

Or. fr

Alteração 281
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Formação de juristas, políticos e 
conselheiros EURES;

Suprimido

Or. fr

Alteração 282
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Formação de juristas, políticos e 
conselheiros EURES;

(c) Formação de juristas, políticos e todas 
as pessoas envolvidas ativamente na 
execução do Programa da União 
Europeia para a Mudança e a Inovação 
Social, em particular, os conselheiros 
EURES;

Or. de

Alteração 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Formação de juristas, políticos e 
conselheiros EURES;

(c) Formação de juristas, políticos e 
conselheiros EURES e dos intervenientes 
nas parcerias transfronteiriças do 
EURES;

Or. en

Alteração 284
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Redação e publicação de guias, 
relatórios e materiais didáticos;

(d) Redação e publicação de guias, 
relatórios e materiais didáticos e de 
medidas em matéria de informação, 
comunicação e mediatização das ações 
apoiadas pelo eixo Progress;

Or. fr

Alteração 285
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Atividades de comunicação e 
informação;

Suprimido

Or. fr

Alteração 286
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 2 - alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Formulação e divulgação de um 
conjunto de critérios sociais a aplicar 
voluntariamente por todas as empresas 
instaladas na União Europeia, que podem 
ser valorizadas mediante uma 
denominação, como a referida no artigo 
16.º.

Or. fr
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Alteração 287
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2-alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Reforçar o conhecimento e a 
compreensão entre os decisores políticos e 
outras partes interessadas sobre o 
desenvolvimento e a implementação de 
políticas que promovam a qualidade do 
emprego, boas condições de trabalho, 
mercados de trabalho inclusivos, a 
proteção e inclusão social, e o combate à 
pobreza.

Or. en

Alteração 288
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f -A) Fomentar uma cultura de 
prevenção no domínio da saúde e da 
segurança no trabalho e a promoção da 
saúde física e mental no ambiente do 
trabalho;

Or. en

Alteração 289
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Criação de capacidades das 
administrações nacionais e dos serviços 
especialistas responsáveis pela promoção 
da mobilidade geográfica designados 
pelos Estados-Membros, bem como das 
instituições de microcrédito;

Suprimido

Or. fr

Alteração 290
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Criação de capacidades das 
administrações nacionais e dos serviços 
especialistas responsáveis pela promoção 
da mobilidade geográfica designados pelos 
Estados-Membros, bem como das 
instituições de microcrédito;

(b) Criação de capacidades das 
administrações nacionais e dos serviços 
especialistas responsáveis pela promoção 
da mobilidade geográfica designados pelos 
Estados-Membros, bem como criação de 
capacidades das instituições de 
microcrédito e dos prestadores de 
financiamento às empresas sociais;

Or. en

Alteração 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 –alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Criação de capacidades das 
organizações dos parceiros sociais, 
organizações não-governamentais e 
intervenientes da economia social;
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Or. en

Alteração 292
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Criação de capacidades das 
organizações de parceiros sociais e da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 293
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ligação em rede e cooperação entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionais, regionais e locais e serviços de 
emprego à escala europeu;

Suprimido

Or. fr

Alteração 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ligação em rede e cooperação entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionais, regionais e locais e serviços de 

(d) Ligação em rede e cooperação entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionais, regionais e locais, sociedade 
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emprego à escala europeu; civil e organizações dos parceiros sociais 
e serviços de emprego à escala europeia;

Or. en

Alteração 295
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens, 
cientes de que a mobilidade geográfica 
dos jovens não deve, porém, facilitar 
fenómenos como o da “fuga de cérebros” 
dos Estados-Membros que enfrentam 
maiores dificuldades para os 
Estados-Membros mais prósperos. Essa 
“fuga de cérebros” pode pôr em risco a 
capacidade de os Estados-Membros em 
dificuldade ultrapassarem a crise. É, pois, 
necessário que a mobilidade geográfica 
não seja a única opção que se apresenta 
aos jovens, mas sim que essa opção seja
complementar ao aumento das 
oportunidades de emprego nos 
Estados-Membros de origem desses 
jovens.

Or. it

Alteração 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma 
digital multilingue para a compensação 
das ofertas e dos pedidos de emprego e 
regimes de mobilidade específicos para 
preencher as ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas e/ou ajudar grupos 
particulares de trabalhadores, 
designadamente os jovens.

4. Ações para promover a opção pela
mobilidade de pessoas na União e para 
remover os obstáculos à mobilidade dos 
cidadãos interessados em circular:

(a) Informação e aconselhamento dos 
candidatos a emprego, trabalhadores 
móveis, trabalhadores transfronteiriços, 
bem como das organizações que 
representam os seus interesses, e os 
empregadores; formação para a gestão 
transfronteiriça de benefícios;
(b) Desenvolvimento de uma plataforma 
digital multilingue para a compensação 
das ofertas e dos pedidos de emprego e 
regimes de mobilidade específicos para 
preencher as ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas e/ou ajudar grupos 
particulares de trabalhadores, 
designadamente os jovens.

Or. en

Alteração 297
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 

4. No âmbito do eixo EURES  podem ser 
financiados os seguintes tipos de ações:
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e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

Or. fr

Alteração 298
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial tendo em 
vista os trabalhadores fronteiriços e o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

Or. de

Alteração 299
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma 
digital multilingue para a compensação 
das ofertas e dos pedidos de emprego e 
regimes de mobilidade específicos para 
preencher as ofertas onde tenham sido 
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identificadas lacunas e/ou ajudar grupos 
particulares de trabalhadores, 
designadamente os jovens e os que 
procuram o primeiro emprego.

Or. fr

Alteração 300
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Formação de juristas e  conselheiros 
EURES;

Or. fr

Alteração 301
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1 – ponto 4 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) Criação de capacidades das 
administrações nacionais e dos serviços 
especialistas responsáveis pela promoção 
da mobilidade geográfica seletiva 
designados pelos Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 302
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4 – alínea d) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Ligação em rede e cooperação entre 
organismos especializados, autoridades 
nacionais, regionais e locais e serviços de 
emprego à escala europeu;

Or. fr

Alteração 303
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ações destinadas a apoiar o acesso a 
cursos de qualificação profissional 
especializada, para melhor ajudar grupos 
específicos de trabalhadores ou de 
desempregados.

Or. en

Alteração 304
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Apoio ao microfinanciamento e às 
empresas sociais em especial, através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
Título VIII da Parte I do Regulamento 
XXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro] relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento 
anual da União, e de subvenções.

5. No âmbito da rubrica 
“microfinanciamento e empresas sociais”
podem ser financiados os seguintes tipos 
de ações:

Or. fr
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Alteração 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Apoio ao microfinanciamento e às 
empresas sociais em especial, através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
Título VIII da Parte I do Regulamento 
XXX/2012 [novo Regulamento Financeiro] 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento anual da União, e 
de subvenções.

5. Apoio ao microfinanciamento e às 
empresas sociais e apoio às pessoas 
desprovidas de solvência ou cuja 
solvência é insuficiente, e que não 
dispõem de fundos próprios ou cujos 
fundos próprios são insuficientes, pelo 
que não têm acesso ao crédito, em 
especial através dos instrumentos 
financeiros previstos no Título VIII da 
Parte I do Regulamento XXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro] relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento anual da União, e de 
subvenções.

Or. en

Alteração 306
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 5 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoio ao microfinanciamento e às 
empresas sociais em especial, através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
Título VIII da Parte I do Regulamento 
(UE) XXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro] relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento 
anual da União, e de subvenções.

Or. fr
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Alteração 307
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 5 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Criação de capacidades das 
administrações nacionais e dos serviços 
especialistas responsáveis pelo 
reconhecimento e pela promoção das 
instituições de microcrédito designadas 
pelos Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 308
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Apoio às microempresas e às 
empresas sociais, através dos 
instrumentos financeiros, para assegurar 
a formação profissional dos jovens e/ou 
desempregados.

Or. en

Alteração 309
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

As ações elegíveis no âmbito do programa As ações elegíveis no âmbito do programa 
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podem ser implementadas em conjugação 
com outros instrumentos da União, desde 
que cumpram simultaneamente os 
objetivos do programa e desses 
instrumentos.

podem ser implementadas em conjugação 
com outros instrumentos da União, desde 
que cumpram simultaneamente os 
objetivos do programa e desses 
instrumentos. É essencial definir linhas de 
demarcação claras entre as intervenções 
ao abrigo de outros instrumentos (por 
exemplo, FSE ou FEDER) e o programa, 
a fim de evitar a sobreposição do apoio e 
assegurar as sinergias.

Or. pl

Alteração 310
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o 
alargamento e as relações externas e a 
política económica em geral.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE), 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), Programa Horizonte 
2020 para a investigação e inovação,
Programa para a Competitividade das 
Empresas, nomeadamente das pequenas e 
médias empresas.

Or. en

Alteração 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral.

1. A Comissão, em cooperação com os
Estados-Membros, em conformidade com 
o princípio da parceria, garante a 
coerência e a complementaridade de todas 
as atividades empreendidas no âmbito do 
programa com outras ações da União, em 
especial no quadro do Fundo Social 
Europeu (FSE) e em domínios como o 
diálogo social, a justiça e os direitos 
fundamentais, a igualdade de 
oportunidades, a educação, a formação 
profissional, os direitos e bem-estar das 
crianças, e a política no domínio da
juventude, a política da migração, a
investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, as condições 
de trabalho, o alargamento e as relações 
externas e a política económica em geral.

Or. en

Alteração 312
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência, a 
complementaridade e a não duplicação de 
todas as atividades empreendidas no 
âmbito do programa com outras ações da 
União, em especial no quadro do Fundo 
Social Europeu (FSE) e em domínios como 
o diálogo social, a justiça e os direitos 
fundamentais, a educação, a formação 
profissional e a juventude, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, a saúde, o 
alargamento e as relações externas e a 
política económica em geral. As atividades 
financiadas pelo programa cumprem a 

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência, a 
complementaridade e a não duplicação de 
todas as atividades empreendidas no 
âmbito do programa com outras ações da 
União, em especial no quadro do Fundo 
Social Europeu (FSE) e em domínios como 
o diálogo social, a justiça e os direitos 
fundamentais, a educação, a formação 
profissional e a juventude, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, a saúde, o 
alargamento e as relações externas e a 
política económica em geral. A Comissão 
garante que os Estados-Membros
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legislação da União e as legislações 
nacionais, nomeadamente as relativas aos 
auxílios estatais.

concedem financiamento proveniente do 
FSE às organizações que oferecem 
programas de mentoria e formação aos 
beneficiários finais do microcrédito. Além 
disso, incentivará os Estados-Membros a 
concederem bonificações de juros dos 
fundos do FSE aos beneficiários finais do 
microcrédito da UE. As atividades 
financiadas pelo programa cumprem a 
legislação da União e as legislações
nacionais, nomeadamente as relativas aos 
auxílios estatais.

Or. hu

Alteração 313
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro dos Fundos Estruturais, do Fundo 
Social Europeu (FSE), do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
dos programas específicos para as PME e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral.

Or. fr

Alteração 314
Mara Bizzotto
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o 
alargamento e as relações externas e a 
política económica em geral.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde e as relações 
externas e a política económica em geral.

Or. it

Alteração 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades financiadas pelo programa 
cumprem a legislação da União e as 
legislações nacionais, nomeadamente as 
relativas aos auxílios estatais.

2. As atividades financiadas pelo programa 
cumprem a legislação da União e as 
legislações nacionais, nomeadamente as 
relativas aos auxílios estatais e as 
Convenções da OIT.

Or. en

Alteração 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. As ações levadas a cabo devem 
igualmente ser compatíveis com a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a Convenção da ONU 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência.

Or. en

Alteração 317
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os resultados das ações empreendidas 
no âmbito do programa são devidamente 
comunicados e disseminados a fim de 
maximizar o seu impacto, sustentabilidade 
e valor acrescentado a nível da União.

1. Os resultados das ações empreendidas 
no âmbito do programa são regular e 
devidamente comunicados e disseminados 
aos cidadãos, ao CESE e aos 
representantes das PME, aos parceiros 
sociais e ao Parlamento Europeu,  a fim 
de maximizar o seu impacto, 
sustentabilidade e valor acrescentado a 
nível da União.

Or. fr

Alteração 318
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os resultados das ações empreendidas 
no âmbito do programa são devidamente 
comunicados e disseminados a fim de 
maximizar o seu impacto, sustentabilidade 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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e valor acrescentado a nível da União.

Or. hu

Alteração 319
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento anuais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e, para informação, ao CDR e 
ao CESE. Estes relatórios dão conta dos 
resultados quantitativos e qualitativos do 
programa e da forma como, nas suas 
atividades, foram abordados os aspetos 
ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade. Os relatórios 
são publicados e postos à disposição do 
público, de molde a garantir uma maior 
transparência.

Or. fr

Alteração 320
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora um 
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relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

primeiro relatório de acompanhamento
decorrido um ano, seguido de relatórios de 
acompanhamento bienais, e transmite-os ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Estes 
relatórios dão conta dos resultados do 
programa e da forma como, nas suas 
atividades, foram abordados os aspetos
ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Or. en

Alteração 321
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento anuais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Or. hu

Alteração 322
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Artigo 13
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Texto da Comissão Alteração

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
progressos efetuados na execução do 
programa, dos resultados alcançados e da 
forma como, nas suas atividades, foram 
abordados os aspetos ligados à igualdade 
entre homens e mulheres e à 
antidiscriminação, incluindo questões de 
acessibilidade.

Or. pl

Alteração 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa até final de 2017 para analisar os 
progressos na consecução dos seus 
objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União.

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa até final de 2017, em cooperação 
com o Conselho consultivo estratégico 
referido no artigo 26.°-D, para analisar os 
progressos na consecução dos seus 
objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União. O 
Conselho consultivo estratégico referido 
nos termos do artigo 26.°-D, será 
envolvido em todo o processo de 
avaliação.

Or. en
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Alteração 324
Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa até final de 2017 para analisar os 
progressos na consecução dos seus 
objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União.

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa até final de 2017, o mais tardar,
para analisar os progressos na consecução 
dos seus objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União. Com 
base na avaliação, a Comissão pode 
propor a transferência de dotações entre 
os eixos do programa.

Or. pl

Alteração 325
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Secções temáticas e financiamento

1. O eixo Progress deve apoiar ações 
numa ou mais secções temáticas. Ao 
longo da totalidade do período abrangido 
pelo programa, a repartição da dotação 
referida no artigo 5.º, n.º 2-A entre as 
diferentes secções deve respeitar os 
seguintes limites inferiores:
a) emprego, pelo menos 10% da dotação 
relativa a esta secção devem ser 
despendidos no combate ao desemprego 
juvenil;
b) proteção social, inclusão social e 
redução e prevenção da pobreza: 50%;
c) condições de trabalho: 10%.
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2. No âmbito das atividades das três 
secções temáticas, pelo menos 25% da 
dotação referida no artigo 5.°, n.° 2-A 
devem ser despendidos na experimentação 
social durante todo o período de 
programação.
3. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nos termos do 
artigo 290.º do TFUE no que diz respeito 
à afetação de fundos às diferentes secções 
dentro dos eixos do programa. A 
Comissão pode estabelecer a dotação 
global para uma secção (a) e aumentar ou 
diminuir as dotações atribuídas às secções 
(b) e (c) referidas no n º 1 até 5%, tendo 
em devida conta as necessidades 
específicas e as prioridades políticas nos 
domínios abrangidos pelo eixo Progress.

Or. en

Alteração 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Secções temáticas

O programa de trabalho plurianual do 
eixo Progress deve apoiar ações numa ou 
mais das seguintes secções temáticas:
a) Emprego;
b) Proteção social, inclusão social e 
redução e prevenção da pobreza;
c) Condições de trabalho e saúde e 
segurança no trabalho;
Além disso, deve incluir as seguintes 
prioridades horizontais:
a) Experimentação social;



AM\900457PT.doc 111/154 PE487.817v02-00

PT

b) Luta contra o desemprego e a exclusão 
dos jovens;
c) Promoção da igualdade de 
oportunidades entre mulheres e homens;
d) Combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual e apoiar o cumprimento da 
obrigação ao abrigo da Convenção das 
Nações Unidas sobre os direitos das 
pessoas com deficiência;
e) Proteger os direitos e o bem-estar das 
crianças.

Or. en

Alteração 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além, dos objetivos gerais referidos no 
artigo 4º, são os seguintes os objetivos
específicos do eixo Progress:

Para além dos objetivos gerais referidos no 
artigo 4º, são objetivos específicos do eixo 
Progress o apoio à concretização da 
estratégia Europa 2020, da Plataforma 
europeia contra a pobreza e de outras 
iniciativas emblemáticas pertinentes, bem 
como o empenho por um MAC social
reforçado. Os objetivos específicos são os 
seguintes:

Or. en

Alteração 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade de modo a 
garantir que as políticas social e de
emprego e a legislação sobre condições de 
trabalho da União tenham por base factos 
comprovados e sejam pertinentes para as 
necessidades, os desafios e as situações dos 
diferentes Estados-Membros e dos outros 
países participantes;

(a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade de modo a 
garantir que as políticas da União nos 
domínios do emprego, condições de 
trabalho, proteção social, inclusão social e 
combate à discriminação e à 
discriminação múltipla, luta contra a 
pobreza e a exclusão de habitação, luta 
contra o desemprego e a pobreza dos
jovens, pobreza entre migrantes e 
minorias étnicas, pobreza infantil, 
pobreza energética, bem como a 
legislação nestes domínios tenham por 
base factos comprovados e sejam 
pertinentes para as necessidades das 
pessoas, os desafios sociais e as situações
sociais dos diferentes Estados-Membros e 
dos outros países participantes;

Or. en

Alteração 329
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade de modo a 
garantir que as políticas social e de 
emprego e a legislação sobre condições de 
trabalho da União tenham por base factos
comprovados e sejam pertinentes para as 
necessidades, os desafios e as situações dos 
diferentes Estados-Membros e dos outros 
países participantes;

(a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade, de modo a 
garantir que a política social da União em 
matéria de luta contra a exclusão, o 
acesso dos mais desfavorecidos aos 
cuidados de saúde, de emprego e a 
legislação sobre condições de trabalho 
tenham por base factos locais, regionais ou 
nacionais específicos, que sejam 
totalmente consentâneos com as 
necessidades de quem procura emprego 
e/ou dos assalariados e as necessidades, 
os desafios e as situações dos cidadãos dos 
diferentes Estados-Membros e dos outros 
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países participantes;

Or. fr

Alteração 330
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade de modo a 
garantir que as políticas social e de 
emprego e a legislação sobre condições de 
trabalho da União tenham por base factos 
comprovados e sejam pertinentes para as 
necessidades, os desafios e as situações dos 
diferentes Estados-Membros e dos outros 
países participantes;

(a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade de modo a 
garantir que as políticas social e de 
emprego e a legislação sobre condições de 
trabalho da União tenham por base factos 
comprovados, sejam devidamente 
pertinentes para as necessidades, os 
desafios e as situações dos diferentes 
Estados-Membros e dos outros países 
participantes;

Or. el

Alteração 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Facilitar, de forma eficaz e inclusiva, a 
partilha de informações, a aprendizagem 
mútua e o diálogo sobre as políticas social
e de emprego e a legislação sobre
condições de trabalho da União aos níveis 
europeu, nacional e internacional, a fim de 
ajudar os Estados-Membros e os outros 
países participantes a desenvolver as
respetivas políticas e a aplicar a legislação 
da União;

(b) Facilitar, de forma eficaz e inclusiva, a 
partilha de informações, a aprendizagem 
mútua e o diálogo, no quadro da estratégia 
europeia para o emprego e do método 
aberto de coordenação, no domínio da 
proteção social e da inclusão social, e 
através da constituição de redes entre 
organismos especializados, incluindo os 
parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil, sobre as políticas da União 
nos domínios do emprego, da proteção
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social, da inclusão social, bem como a 
legislação em matéria das condições de 
trabalho, combate à discriminação e à 
discriminação múltipla, luta contra a 
pobreza e a exclusão de habitação, 
proteção dos direitos e do bem-estar das 
crianças, luta contra o desemprego e a 
pobreza dos jovens, contribuição para a 
integração dos migrantes e melhoria da
situação dos requerentes de asilo, a nível 
da União, nacional e internacional, a fim 
de ajudar os Estados-Membros e os outros 
países participantes a desenvolver as
respetivas políticas e a aplicar a legislação 
da União;

Or. en

Alteração 332
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Facilitar, de forma eficaz e inclusiva, a 
partilha de informações, a aprendizagem 
mútua e o diálogo sobre as políticas social 
e de emprego e a legislação sobre 
condições de trabalho da União aos níveis 
europeu, nacional e internacional, a fim de 
ajudar os Estados-Membros e os outros 
países participantes a desenvolver as 
respetivas políticas e a aplicar a legislação 
da União;

(b) Facilitar, de forma eficaz e inclusiva, a 
partilha de informações visando ações 
inovadoras para promover o acesso ao 
emprego e, em particular, o primeiro 
emprego, a aprendizagem mútua e o 
diálogo sobre a política social da União, 
medidas de combate à exclusão, e 
campanhas de informação sobre a 
utilidade de uma denominação para as 
empresas socialmente mais íntegras na 
Europa e a legislação sobre condições de 
trabalho da União aos níveis europeu, 
nacional e internacional, a fim de ajudar os 
Estados-Membros e os outros países 
participantes a desenvolver as respetivas 
políticas e a aplicar a legislação da União;

Or. fr
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Alteração 333
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Facilitar, de forma eficaz e inclusiva, a 
partilha de informações, a aprendizagem 
mútua e o diálogo sobre as políticas social 
e de emprego e a legislação sobre
condições de trabalho da União aos níveis 
europeu, nacional e internacional, a fim de 
ajudar os Estados-Membros e os outros 
países participantes a desenvolver as
respetivas políticas e a aplicar a legislação 
da União;

(b) Facilitar, de forma eficaz e inclusiva, a 
partilha de informações, a aprendizagem 
mútua e o diálogo, no quadro da estratégia 
europeia para o emprego e do método 
aberto de coordenação no domínio da 
proteção social e da inclusão social, e 
através da constituição de redes entre 
organismos especializados, incluindo os 
parceiros sociais, sobre as políticas da 
União nos domínios do emprego, das
condições de trabalho, da proteção social, 
da inclusão social e do combate à 
pobreza, bem como a legislação relativa a 
estes domínios aos níveis europeu, 
nacional e internacional, a fim de ajudar os 
Estados-Membros e os outros países 
participantes a desenvolver as respetivas
políticas e a aplicar a legislação da União;

Or. en

Alteração 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Apoio à participação ativa de todos 
os intervenientes relevantes no 
acompanhamento das já acordadas 
prioridades da União, tais como a 
inclusão ativa, o combate à discriminação 
e à discriminação múltipla, luta contra a 
condição de sem abrigo, contra a exclusão 
de habitação, pobreza infantil, pobreza 
energética, pobreza e desemprego dos 



PE487.817v02-00 116/154 AM\900457PT.doc

PT

jovens, pobreza entre migrantes, melhoria 
da situação dos requerentes de asilo e das 
minorias étnicas, implementação da 
Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-2020, implementação da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, Ação conjunta 
para a saúde mental e Ação conjunta para 
as desigualdades na saúde.

Or. en

Alteração 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Fomento de uma cultura de 
prevenção no domínio da saúde e da 
segurança no trabalho e promoção da 
saúde física e mental em ambiente de 
trabalho.

Or. en

Alteração 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar aos decisores políticos apoios 
financeiros para testar reformas sociais e 
do mercado de trabalho, criar junto dos 
principais agentes capacidades de conceber 
e realizar ações de experimentação social e 
tornar acessíveis os conhecimentos e as 
competências relevantes;

c) Dar aos decisores políticos apoios 
financeiros para antecipar e desenvolver o 
potencial de criação de emprego e das 
competências necessárias para a 
transição para uma economia eficiente 
em termos de recursos e com baixa 
produção de carbono, bem como para um 
desenvolvimento sustentável em termos 
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ambientais e sociais, a fim de testar as 
políticas sociais e do mercado de trabalho
em conformidade, melhorar a 
concretização da qualidade do emprego e 
da proteção social, criar junto dos 
principais agentes capacidades de conceber 
e realizar ações de experimentação social
articuladas com esses objetivos e com o 
progresso social, e tornar acessíveis os 
conhecimentos e as competências 
relevantes;

Or. en

Alteração 337
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar aos decisores políticos apoios 
financeiros para testar reformas sociais e 
do mercado de trabalho, criar junto dos 
principais agentes capacidades de conceber 
e realizar ações de experimentação social e 
tornar acessíveis os conhecimentos e as 
competências relevantes;

(c) Dar aos intervenientes nacionais, 
regionais ou locais apoios financeiros para 
testar reformas sociais e do mercado de 
trabalho, criar junto dos principais agentes 
capacidades de conceber e realizar ações 
de experimentação social e tornar 
acessíveis os conhecimentos e as 
competências relevantes;

Or. fr

Alteração 338
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dotar os organismos nacionais e da 
União de meios financeiros para reforçar as 
respetivas capacidades de desenvolver, 

(d) Dotar os organismos nacionais, 
regionais ou locais e da União de meios 
financeiros para reforçar as respetivas 
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promover e apoiar a aplicação das políticas 
social e de emprego e a legislação sobre 
condições de trabalho da União

capacidades de desenvolver 
experimentações sociais inovadoras, 
promover e apoiar a aplicação das políticas 
social, de luta contra a exclusão e de 
emprego e a legislação sobre condições de 
trabalho da União.

Or. fr

Alteração 339
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dotar os organismos nacionais e da 
União de meios financeiros para reforçar 
as respetivas capacidades de desenvolver, 
promover e apoiar a aplicação das políticas
social e de emprego e a legislação sobre
condições de trabalho da União.

(d) Dotar os organismos a todos os níveis
de meios financeiros para reforçar as
respetivas capacidades de desenvolver, 
promover e apoiar a aplicação das políticas
da União nos domínios do emprego, das
condições de trabalho, da proteção social, 
da inclusão social e do combate à 
pobreza, bem como da legislação relativa 
a estes domínios.

Or. en

Alteração 340
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

Para além, dos objetivos gerais referidos 
no artigo 4º, são os seguintes os objetivos 
específicos do eixo Progress:
(a) instituir uma denominação social para 
identificar as empresas que se esforçam 
por satisfazer critérios sociais mais 
ambiciosos do que os padrões mínimos 



AM\900457PT.doc 119/154 PE487.817v02-00

PT

legais, a fim de avançar rumo a um 
modelo social europeu capaz de oferecer 
uma melhor proteção social aos 
trabalhadores e atender às aspirações dos 
consumidores e das instituições 
financeiras que desejem investir em 
empresas socialmente responsáveis;
(b) criar um financiamento que permita 
aos beneficiários a sua utilização como 
"contributo pessoal" junto das 
instituições financeiras;
(c) promover a criação de balcões únicos 
que agrupem os serviços de emprego e 
demais serviços sociais conexos (ONG, 
associações, parceiros sociais, etc.…) no 
domínio profissional (formação, 
aprendizagem, reconversão…) e no 
domínio social (alojamento, saúde, 
transportes…); 
(d) promover o teletrabalho;
(e) incentivar e apoiar todas as iniciativas 
das escolas e dos centros de formação 
destinadas a cooperar de forma mais 
estreita com os serviços de emprego, para 
adaptar a formação às áreas afetadas pela 
escassez de mão de obra qualificada;
(f) promover a criação de incubadoras 
que permitam a partilha de meios para o 
lançamento de uma atividade, assim como 
as estruturas para facilitar a criação de 
empresas, disponibilizando apoio técnico 
e financeiro, bem como a possibilidade de 
patrocínio; 
(g) melhorar a informação dos cidadãos 
sobre a existência de programas europeus 
destinados a melhorar a sua procura de 
emprego;
(h) apoiar as iniciativas que permitam ter 
em conta, de modo personalizado, a 
procura de emprego e a situação do 
desempregado (ajuda à mobilidade, 
empréstimo de um veículo, ajuda para a 
carta de condução, segurança social, etc. 
...);
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(i) lutar contra a exclusão e a pobreza, 
incluindo o acesso aos cuidados de saúde 
para os mais desfavorecidos. 

Or. fr

Alteração 341
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços de emprego; (b) Serviços públicos e privados de 
emprego

Or. en

Alteração 342
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos da aplicação do presente 
programa, a Comissão deve estabelecer 
uma cooperação com as fundações e as 
agências europeias que lidam com 
assuntos sociais e garantir que este 
Programa é coerente com os programas 
Grundtvig e Leonardo e também 
complementar a esses mesmos programas.

Or. fr

Alteração 343
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode cooperar com países 
terceiros que não participem no programa. 
Os representantes desses países terceiros 
podem estar presentes em eventos de 
interesse mútuo (tais como conferências, 
workshop e seminários) que se realizem 
em países participantes no programa, 
podendo os custos dessa presença ser 
suportados ao abrigo do mesmo.

4. A Comissão pode cooperar com países 
terceiros que não participem no programa. 
Os representantes desses países terceiros 
podem estar presentes em eventos de 
interesse mútuo (tais como conferências, 
workshop e seminários) que se realizem 
em países participantes no programa, 
podendo os custos dessa presença ser 
suportados parcialmente ao abrigo do 
mesmo.

Or. fr

Alteração 344
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Secções temáticas e financiamento
1. O eixo EURES deve apoiar ações numa 
ou mais secções temáticas elencadas nas 
alíneas a), b) e c). Ao longo da totalidade 
do período abrangido pelo programa, a 
repartição da dotação referida no artigo 
5.º, n.º 2-B entre as diferentes secções 
deve respeitar os seguintes limites 
inferiores:
a) Serviços de informação, 
aconselhamento e correspondência entre 
a oferta e a procura destinados a 
trabalhadores móveis e a empregadores: 
15%;
b) Regimes de mobilidade específicos: 
20%;
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c) Cooperação transnacional, setorial e 
transfronteiriça: 40%.
2. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nos termos do 
artigo 26.°-E no que diz respeito à 
afetação de fundos às diferentes secções 
dentro dos eixos do programa. A 
Comissão pode aumentar ou diminuir as 
dotações relativas às secções (a), (b) e (c) 
referidas no n º 1 até 5%, tendo em devida 
conta as necessidades específicas e as
prioridades políticas nos domínios 
abrangidos pelo eixo EURES.

Or. en

Alteração 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Secções temáticas

Artigo 19.º-A
Secções temáticas
O eixo EURES deve incluir ações nos 
seguintes domínios:
a) Serviços de informação, 
aconselhamento e correspondência entre 
a oferta e a procura destinados a 
trabalhadores móveis e a empregadores;
b) Regimes de mobilidade específicos;
c) Cooperação transnacional, setorial e 
transfronteiriça;
d) Avaliação de atividades e colocações, 
enquanto secção transversal;
e) O primeiro emprego EURES para os 
jovens à procura de trabalho.
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Or. en

Alteração 346
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a transparência das ofertas e 
pedidos de emprego e de outras 
informações conexas para os potenciais 
candidatos e os empregadores; tal deve ser 
conseguido através do seu intercâmbio e 
divulgação aos níveis transnacional, inter-
regional e transfronteiriço por via de 
formulários de interoperabilidade comuns;

(a) Assegurar que a informação e o 
aconselhamento sobre as ofertas e os
pedidos de emprego e outras informações 
conexas, como as condições de vida e de 
trabalho, incluindo a legislação social, o 
direito laboral e os acordos coletivos em 
vigor, bem como as oportunidades para 
adquirir novas competências, sejam 
transparentes para os potenciais 
candidatos e os empregadores; tal deve ser 
conseguido através do seu intercâmbio e 
divulgação aos níveis transnacional, inter-
regional e transfronteiriço por via de 
formulários de interoperabilidade comuns, 
bem como através de um aconselhamento 
individualizado;

Or. en

Justificação

As informações sobre as condições de vida e de trabalho, previstas no n.° 3 do artigo 12.° do 
Regulamento 492/2011 de regulamento relativo à liberdade de circulação dos trabalhadores 
na União Europeia, são suscetíveis de servir de orientação para os trabalhadores dos outros 
Estados-Membros. Este intercâmbio de informações pode também incluir oportunidades para 
adquirir novas competências noutro Estado-Membro, tal como referido no artigo 2.° da 
Decisão da Comissão (2003/8/CE) no que diz respeito à compensação das ofertas e dos 
pedidos de emprego.

Alteração 347
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a transparência das ofertas e 
pedidos de emprego e de outras 
informações conexas para os potenciais 
candidatos e os empregadores; tal deve ser 
conseguido através do seu intercâmbio e 
divulgação aos níveis transnacional, inter-
regional e transfronteiriço por via de 
formulários de interoperabilidade comuns;

(a) Assegurar a transparência das ofertas e 
pedidos de emprego e de outras 
informações conexas para os potenciais 
candidatos e os empregadores; tal deve ser 
conseguido através do seu intercâmbio e 
divulgação aos níveis transnacional, inter-
regional e transfronteiriço por via de 
formulários de interoperabilidade comuns; 
assegurar que a mobilidade seletiva não 
impede o acesso ao emprego a nível local, 
o que pode ser garantido através de uma 
formação orientada para setores que 
sofrem de escassez de mão de obra;

Or. fr

Alteração 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a transparência das ofertas e 
pedidos de emprego e de outras 
informações conexas para os potenciais 
candidatos e os empregadores; tal deve ser 
conseguido através do seu intercâmbio e 
divulgação aos níveis transnacional, inter-
regional e transfronteiriço por via de 
formulários de interoperabilidade comuns;

(a) Assegurar a transparência das ofertas e 
pedidos de emprego e de outras 
informações conexas para os potenciais 
candidatos e os empregadores e prestar 
orientação a fim de capacitar as pessoas, 
em especial as menos qualificadas; tal 
deve ser conseguido através do seu 
intercâmbio e divulgação aos níveis 
transnacional, inter-regional e 
transfronteiriço por via de formulários de 
interoperabilidade comuns;

Or. en

Alteração 349
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Desenvolver serviços de recrutamento e 
colocação de trabalhadores no mercado 
laboral por via da compensação das
ofertas e dos pedidos de emprego a nível 
europeu; tal deve abranger todas as fases 
da colocação, do pré-recrutamento à 
preparação da assistência pós-colocação, 
com vista à integração bem-sucedida do 
candidato no mercado de trabalho; estes 
serviços devem incluir regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos específicos de 
trabalhadores como é o caso dos jovens

(b) Desenvolver serviços de recrutamento, 
incluindo a orientação e a formação 
mediante um balcão único, assim como os 
serviços  colocação de trabalhadores no 
mercado laboral, de molde a responder às 
necessidades específicas de quem procura 
emprego, nomeadamente para facilitar as
respetivas diligências administrativas e 
para satisfazer a adequação das 
competências às ofertas e aos pedidos de 
emprego a nível europeu; tal deve abranger 
todas as fases da colocação, do 
pré-recrutamento à preparação da 
assistência pós-colocação, com vista à 
integração bem-sucedida do candidato no 
mercado de trabalho; estes serviços devem 
incluir regimes de mobilidade específicos 
para preencher as ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas e/ou ajudar grupos 
específicos de trabalhadores como é o caso
dos jovens Cumpre assegurar, mormente, 
que estes serviços de recrutamento e de 
colocação não incentivam a "fuga de 
cérebros”.

Or. fr

Alteração 350
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Desenvolver serviços de recrutamento e 
colocação de trabalhadores no mercado 
laboral por via da compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego a nível europeu;
tal deve abranger todas as fases da 
colocação, do pré-recrutamento à 

(b) Desenvolver serviços de recrutamento e 
colocação de trabalhadores em empregos 
sustentáveis, por via da compensação das 
ofertas e dos pedidos de emprego a nível 
europeu; tal deve abranger todas as fases 
da colocação, do pré-recrutamento à 
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preparação da assistência pós-colocação, 
com vista à integração bem-sucedida do 
candidato no mercado de trabalho; estes 
serviços devem incluir regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos específicos de 
trabalhadores como é o caso dos jovens

preparação da assistência pós-colocação, 
com vista à integração bem-sucedida do 
candidato no mercado de trabalho; estes 
serviços devem incluir regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos específicos de 
trabalhadores como é o caso dos jovens.

Or. en

Alteração 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Desenvolver um regime de 
mobilidade profissional específica para os 
estágios e recrutamento de dimensão 
transnacional, a fim de ajudar os jovens a 
encontrar um emprego num outro Estado-
Membro (ação “primeiro emprego 
EURES”) através da compensação das 
ofertas e dos pedidos de emprego a nível 
europeu; isso deve abranger todas as 
fases da colocação, desde o pré-
recrutamento até à preparação da 
assistência pós-colocação, com vista à 
integração bem-sucedida do candidato no 
mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 352
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Ações específicas

Além dos tipos de ações previstos no 
artigo 6.º, as ações específicas no âmbito 
do eixo EURES podem incluir:
a) Desenvolvimento de parcerias 
transfronteiriças, sempre que solicitado 
pelos serviços territorialmente 
responsáveis pelas regiões fronteiriças; 
possibilidades de aconselhamento e 
informação, durante e após a experiência 
de mobilidade dos candidatos a emprego, 
trabalhadores móveis, incluindo 
trabalhadores transfronteiriços, 
trabalhadores sazonais, trabalhadores 
migrantes, trabalhadores destacados e 
empregadores, com vista a promover a 
mobilidade geográfica voluntária em 
condições equitativas; a elaboração e 
divulgação de material informativo para 
informar os candidatos a emprego, 
trabalhadores móveis, empregadores e 
conselheiros EURES sobre o direito 
laboral, a segurança social e as condições 
de trabalho nas regiões transfronteiriças e 
noutros Estados-Membros;
(b) O desenvolvimento e a aplicação de 
regimes de mobilidade específicos em 
cooperação com o Comité Consultivo para 
a Livre Circulação dos Trabalhadores;
(c) A avaliação de atividades e colocações 
pela EURES, tendo em conta tanto 
critérios qualitativos como quantitativos, 
focando as colocações que se ganham e as 
que se perdem nos diferentes 
Estados-Membros, bem como os valores 
agregados relativos às colocações a nível 
da União, e tendo em conta a evolução da 
situação do mercado de trabalho e os 
padrões de mobilidade associados; o 
desenvolvimento de indicadores em 
cooperação entre a Comissão, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais, a 
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fim de avaliar a qualidade do emprego e 
das condições de trabalho no que diz 
respeito aos empregos EURES.

Or. en

Alteração 353
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Ações específicas

Além das ações específicas ao abrigo do 
artigo 6.º, o eixo EURES pode incluir as 
seguintes ações específicas:
a) Dinamização da cooperação 
transfronteiriça; assegurar uma 
plataforma digital multilingue de oferta e 
procura de emprego; possibilidades de 
aconselhamento antes, durante e após a 
experiência de mobilidade para promover 
a mobilidade geográfica numa base justa; 
elaboração e divulgação de material de 
informação.

Or. de

Alteração 354
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-B
Regimes de mobilidade
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1. Podem ser concebidos regimes de 
mobilidade específicos destinados a 
grupos específicos de trabalhadores, 
certos setores, profissões, países ou 
grupos de países quando for identificada 
uma necessidade económica clara e o 
recrutamento a nível da UE puder 
oferecer um valor acrescentado, por 
exemplo, na área de estrangulamentos em 
termos de ofertas de emprego ou de vagas 
não preenchidas em nichos específicos, 
onde foram constatadas dificuldades de 
recrutamento. O Comité Consultivo para 
a Livre Circulação dos Trabalhadores 
será regularmente consultado sobre estes 
regimes.
2. Os regimes de mobilidade específicos 
serão baseados no princípio da 
“mobilidade justa”, respeitando 
plenamente as normas laborais e 
requisitos jurídicos aplicáveis. Em 
conformidade, esses regimes devem 
assegurar que proporcionam empregos 
com condições laborais seguras e uma 
remuneração justa com base em acordos 
coletivos ou salários mínimos.
3. As organizações de execução de 
regimes de mobilidade específicos que 
prestam serviços aos candidatos a 
emprego e aos empregadores no âmbito 
desses regimes serão selecionadas em 
concursos abertos para a apresentação de 
propostas, nos quais podem participar os 
serviços de emprego, desde que se 
comprometam a respeitar o princípio da 
mobilidade justa.
4. É imperativo assegurar uma forte 
coordenação dos regimes de mobilidade 
específicos, bem como o respeito pleno 
das normas e da legislação laboral 
aplicáveis.

Or. de
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Alteração 355
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-B
Acompanhamento da fuga de cérebros

A fim de detetar e prevenir os efeitos 
negativos da mobilidade geográfica nos 
Estados-Membros ou em setores
económicos específicos, a Comissão deve, 
nos termos do artigo 12.° do Regulamento 
492/2011,  monitorizar regularmente os 
padrões de mobilidade, especialmente os 
dos trabalhadores qualificados. No caso 
de surgirem distorções no mercado de 
trabalho, a Comissão deve ponderar a 
possibilidade de apresentar propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
sentido de contrariar esses 
desenvolvimentos.

Or. en

Alteração 356
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços de emprego; (b) Serviços públicos e privados de 
emprego;

Or. en

Alteração 357
Heinz K. Becker
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Organizações de parceiros sociais e 
outras partes interessadas.

(c) Autoridades regionais e locais,
organizações de parceiros sociais, 
organizações regionais e locais e partes 
interessadas envolvidas nas parcerias 
transfronteiriças.

Or. de

Alteração 358
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Organizações de parceiros sociais e 
outras partes interessadas.

c) Organizações de parceiros sociais e 
outras partes interessadas, incluindo as 
autoridades regionais e locais.

Or. en

Alteração 359
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Secções temáticas e financiamento

1. O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social deve apoiar 
ações numa ou mais secções temáticas 
elencadas nas alíneas a) e b). Ao longo da 
totalidade do período abrangido pelo 
programa, a repartição da dotação 
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referida no artigo 5.º, n.º 2-C entre as 
diferentes secções deve respeitar os 
seguintes limites inferiores:
a) Microfinanciamento para os grupos 
vulneráveis e as microempresas: 45%;
b) Empreendedorismo social: 45%.
2. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nos termos do 
artigo 26.°-E no que diz respeito à 
afetação de fundos às diferentes secções 
dentro dos eixos do programa. A 
Comissão pode aumentar ou diminuir as 
dotações relativas às secções (a) e (b) 
referidas no n º 1 até 5%, tendo em devida 
conta as necessidades específicas e as 
prioridades políticas nos domínios 
abrangidos pelo eixo Microfinanciamento 
e Empreendedorismo social.

Or. en

Alteração 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas 
próprias microempresas;

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, bem como pessoas
que corram o risco de exclusão social ou 
pessoas vulneráveis que se encontram em 
posição de desvantagem no que se refere 
ao acesso ao mercado de crédito 
convencional e que pretendem criar ou 
continuar a desenvolver a sua própria 
microempresa, incluindo em regime de 
autoemprego, sem qualquer 
discriminação em razão da idade;

Or. en
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Alteração 361
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas desfavorecidas
que se encontram em posição de 
desvantagem no que se refere ao acesso ao 
mercado de crédito convencional e que 
pretendem criar ou continuar a desenvolver 
as suas próprias microempresas, 
precisando para isso de capital de 
arranque;

Or. de

Alteração 362
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) favorecer a criação e o 
desenvolvimento de microempresas, 
permitindo um microfinanciamento, cujo 
montante máximo possa ser aumentado 
em função da conjuntura económica;

Or. fr

Alteração 363
Jutta Steinruck
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) microempresas, em especial as que 
empregam pessoas nas situações 
mencionadas na alínea a);

(b) microempresas, em especial as que 
empregam pessoas vulneráveis que se 
encontram em posição de desvantagem 
em relação ao mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) microempresas, em especial as que 
empregam pessoas nas situações 
mencionadas na alínea a);

(b) microempresas, especialmente do setor
da economia social, bem como 
microempresas que empregam as pessoas
referidas na alínea anterior;

Or. en

Alteração 365
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Criar um microfinanciamento ou um  
financiamento que permita aos 
beneficiários a sua utilização como 
"contributo pessoal" junto das 
instituições financeiras;

Or. fr
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Alteração 366
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Apoiar a criação e o desenvolvimento 
de microempresas que beneficiem de 
microcréditos, nomeadamente através da 
oferta de programas de orientação e 
formação que acompanhem esse apoio.

Or. en

Alteração 367
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Apoiar o desenvolvimento de empresas 
sociais, em particular através da melhoria 
do acesso ao financiamento.

3. Apoiar o desenvolvimento de empresas 
sociais e de empresas às quais tenha sido 
atribuída uma denominação em 
reconhecimento dos seus esforços 
constantes para respeitar um determinado 
números de critérios sociais ambiciosos e 
predefinidos.

Or. fr

Alteração 368
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a complementaridade, 
a Comissão e os Estados-Membros



PE487.817v02-00 136/154 AM\900457PT.doc

PT

coordenam estreitamente essas ações, 
dentro das respetivas áreas de 
competência, com as ações empreendidas 
no âmbito da política de coesão e a nível 
nacional. Essas ações visam incentivar a 
oferta de instrumentos de partilha de 
capital de risco, como garantias e 
contragarantias, financiamento através de 
capitais próprios ou de dívida.

Or. en

Alteração 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para garantir a complementaridade, 
essas ações serão objeto de uma estreita 
coordenação com as ações empreendidas 
no âmbito da política de coesão.

Or. en

Alteração 370
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A participação no eixo
Microfinanciamento e Empreendedorismo 
Social está aberta a organismos públicos e 
privados estabelecidos a nível nacional, 
regional ou local nos países mencionados 
no artigo 16.º, n.º 1, e que facultam nesses 
países:

1. A participação no eixo 
Microfinanciamento e Empreendedorismo 
Social está aberta a organismos públicos e 
privados estabelecidos a nível nacional, 
regional ou local, bem como organizações 
e empresas sociais, nos países 
mencionados no artigo 16.º, n.º 1, e que 
facultam nesses países:
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Or. de

Alteração 371
Philippe Boulland

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

Texto da Comissão Alteração

(b) financiamentos a empresas sociais. (b) financiamentos a empresas sociais às 
quais tenha sido atribuída uma 
denominação em reconhecimento dos 
seus esforços constantes para respeitar 
um determinado números de critérios 
sociais ambiciosos e predefinidos.

Or. fr

Alteração 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de alcançar os beneficiários finais 
e criar microempresas competitivas e 
viáveis, as entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no 
n.º 1, alínea a), cooperam estreitamente 
com as organizações que representam os 
interesses dos beneficiários finais do 
microcrédito e com as organizações, em 
especial as apoiadas pelo FSE, que 
oferecem programas de mentoria e 
formação aos beneficiários finais.

2. A fim de alcançar os beneficiários finais 
e criar microempresas competitivas e 
viáveis, as entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no 
n.º 1, alínea a), cooperam estreitamente 
com as organizações que representam os 
interesses dos beneficiários finais do 
microcrédito e com as organizações, 
incluindo as organizações da sociedade 
civil, em especial as apoiadas pelo FSE, 
que oferecem programas de mentoria e 
formação aos beneficiários finais.

Or. en
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Alteração 373
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de aplicar os instrumentos e 
realizar as atividades referidas no artigo 
6.º, n.º 5, a Comissão pode celebrar 
acordos com as entidades referidas no 
artigo 55.º, n.º 1, alínea b), subalíneas iii) e 
iv), do Regulamento XXX/2012 [Novo 
Regulamento Financeiro 2012] relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento anual da União, em especial 
com o Banco Europeu de Investimento e o 
Fundo Europeu de Investimento. Estes 
acordos indicam as modalidades concretas 
da execução das tarefas confiadas às 
referidas instituições financeiras, incluindo 
disposições que especifiquem a 
necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a nível 
nacional e da União e de distribuir os 
recursos de forma equilibrada entre os 
Estados-Membros e os outros países 
participantes. Os instrumentos financeiros, 
tais como os instrumentos de partilha dos 
riscos, os instrumentos de capital próprio e 
os instrumentos de dívida, podem ser 
facultados através do investimento num 
veículo específico.

1. A fim de aplicar os instrumentos e 
realizar as atividades referidas no artigo 
6.º, n.º 5, a Comissão pode celebrar 
acordos com as entidades referidas no 
artigo 55.º, n.º 1, alínea b), subalíneas iii) e 
iv), do Regulamento XXX/2012 [Novo 
Regulamento Financeiro 2012] relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento anual da União, em especial 
com o Banco Europeu de Investimento e o 
Fundo Europeu de Investimento. Estes 
acordos indicam as modalidades concretas 
da execução das tarefas confiadas às 
referidas instituições financeiras, incluindo 
disposições que especifiquem a 
necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a nível 
nacional e da União e de distribuir os 
recursos de forma equilibrada entre os 
Estados-Membros e os outros países 
participantes. Os instrumentos financeiros, 
tais como os instrumentos de partilha de 
capital de risco, como garantias e 
contragarantias, os instrumentos de capital 
próprio e os instrumentos de dívida, podem 
ser facultados por um fundo, que pode ser 
cofinanciado por instituições financeiras, 
ou através da conversão direta dos fundos
do programa em instrumentos 
financeiros, tais como garantias.

Or. en

Alteração 374
Jutta Steinruck
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O fundo concede empréstimos, 
instrumentos de partilha de risco e capital 
próprio a intermediários e/ou 
financiamento direto às empresas sociais. 
Capital social pode ser fornecido, entre 
outras, sob a forma de participações de 
capital aberto, participações passivas, 
empréstimos associados, bem como 
combinações de diferentes tipos de 
participações de capital emitidas para os 
investidores.

Or. en

Alteração 375
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As condições, como as taxas de juro, 
aplicáveis aos microcréditos direta ou 
indiretamente apoiados no âmbito deste 
eixo, são razoáveis e proporcionadas no 
que diz respeito aos riscos subjacentes e 
aos custos reais do crédito, bem como à 
acessibilidade dos empréstimos para os 
mutuários.

Or. en

Alteração 376
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As instituições financeiras internacionais 
e, se for caso disso, os gestores de fundos 
enviam à Comissão relatórios anuais de 
execução que dão conta das atividades 
subvencionadas e da sua execução 
financeira, bem como da distribuição e 
acessibilidade dos fundos e investimentos 
por setor e tipo de beneficiário, das 
candidaturas aceites ou rejeitadas e dos 
contratos celebrados pelas entidades 
públicas e privadas pertinentes, das ações 
financiadas e os resultados, 
designadamente no que se refere ao 
impacto social, à criação de emprego e à 
sustentabilidade dos apoios concedidos às 
empresas.

1. As instituições financeiras internacionais 
e, se for caso disso, os gestores de fundos 
enviam à Comissão e ao Parlamento 
Europeu relatórios anuais de execução que 
dão conta das atividades subvencionadas e 
da sua execução financeira, bem como da 
distribuição e acessibilidade dos fundos e 
investimentos por setor e tipo de 
beneficiário, das candidaturas aceites ou
rejeitadas aos eixos correspondentes e dos 
contratos celebrados pelas entidades 
públicas e privadas pertinentes, das ações 
financiadas e os resultados, 
designadamente no que se refere ao 
impacto social, à criação de emprego e à 
sustentabilidade dos apoios concedidos às 
empresas.

Or. de

Alteração 377
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições financeiras internacionais 
e, se for caso disso, os gestores de fundos 
enviam à Comissão relatórios anuais de 
execução que dão conta das atividades 
subvencionadas e da sua execução 
financeira, bem como da distribuição e 
acessibilidade dos fundos e investimentos 
por setor e tipo de beneficiário, das 
candidaturas aceites ou rejeitadas e dos 
contratos celebrados pelas entidades 
públicas e privadas pertinentes, das ações 
financiadas e os resultados, 
designadamente no que se refere ao 
impacto social, à criação de emprego e à 
sustentabilidade dos apoios concedidos às 

1. As instituições financeiras internacionais 
e, se for caso disso, os gestores de fundos 
enviam à Comissão relatórios anuais de 
execução que dão conta das atividades 
subvencionadas e da sua execução 
financeira, bem como da distribuição e 
acessibilidade dos fundos e investimentos 
por setor e tipo de beneficiário, das 
candidaturas aceites ou rejeitadas e dos 
contratos celebrados pelas entidades 
públicas e privadas pertinentes, das ações 
financiadas e os resultados, 
designadamente no que se refere ao 
impacto social, à criação de emprego e à 
sustentabilidade dos apoios concedidos às 
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empresas. empresas. A Comissão deve enviar 
regularmente os relatórios ao Parlamento 
Europeu, para informação.

Or. fr

Alteração 378
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações prestadas nesses 
relatórios anuais de execução são incluídas 
nos relatórios bienais de acompanhamento 
previstos no artigo 13.º. Esses relatórios de 
acompanhamento incluem os relatórios 
anuais previstos no artigo 8.º, n.º 2, da 
Decisão n.º 283/2010/UE.

2. As informações prestadas nesses 
relatórios anuais de execução são incluídas 
nos relatórios anuais de acompanhamento 
previstos no artigo 13.º. Esses relatórios de 
acompanhamento incluem os relatórios 
anuais previstos no artigo 8.º, n.º 2, da 
Decisão n.º 283/2010/UE.

Or. hu

Alteração 379
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações prestadas nesses 
relatórios anuais de execução são incluídas 
nos relatórios bienais de acompanhamento 
previstos no artigo 13.º. Esses relatórios de 
acompanhamento incluem os relatórios 
anuais previstos no artigo 8.º, n.º 2, da 
Decisão n.º 283/2010/UE.

2. As informações prestadas nesses 
relatórios anuais de execução são incluídas 
nos relatórios de acompanhamento 
previstos no artigo 13.º. Esses relatórios de 
acompanhamento incluem os relatórios 
anuais previstos no artigo 8.º, n.º 2, da 
Decisão n.º 283/2010/UE.

Or. en
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Alteração 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Capítulo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo III-A (novo)

Eixo Iniciativa para a Juventude 

Or. en

Alteração 381
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Secções temáticas e financiamento

1. O eixo Iniciativa para a Juventude deve 
apoiar ações numa ou mais secções 
temáticas elencadas nas alíneas a), b) e c). 
Ao longo da totalidade do período 
abrangido pelo programa, a repartição da 
dotação referida no artigo 5.º, n.º 2-A 
entre as diferentes secções deve respeitar 
os seguintes limites inferiores:
a) Prevenção do abandono escolar 
precoce, especialmente através da 
reintegração na formação: 30%;
b) Desenvolvimento das competências que 
são relevantes para o mercado de 
trabalho, a fim de reunir mais 
estreitamente os mundos do emprego, da 
educação e formação: 20%;
c) Apoio à primeira experiência de 
trabalho e formação profissional in loco 
para oferecer a oportunidade aos jovens 
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de adquirirem tanto as competências 
relevantes como experiência profissional: 
20%;
d) Qualidade dos estágios e da 
aprendizagem: 20%.
2. No âmbito das atividades das três 
secções temáticas, pelo menos 25% da 
dotação referida no artigo 5.°, n.° 2-A 
devem ser gastos na experimentação 
social durante todo o período de 
programação.
3. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nos termos do 
artigo 26.° E no que diz respeito à 
afetação de fundos às diferentes secções 
dentro dos eixos do programa. A 
Comissão pode aumentar ou diminuir as 
dotações relativas às secções (a), (b) e (c) 
referidas no n º 1 até 5%, tendo em devida 
conta as necessidades específicas e as 
prioridades políticas nos domínios 
abrangidos pelo eixo Iniciativa para a 
Juventude.

Or. en

Alteração 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Secções temáticas e financiamento

1. O eixo Iniciativa para a Juventude 
destinada a pessoas com menos de 25 
anos deve apoiar ações numa ou mais 
secções temáticas elencadas nas alíneas 
a), b) e c). Ao longo da totalidade do 
período abrangido pelo programa, a 
repartição da dotação referida no artigo 
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5.º, n.º 2-A entre as diferentes secções 
deve respeitar os seguintes limites 
inferiores:
a) Prevenção do abandono escolar 
precoce, especialmente através da 
reintegração na formação: 30%;
b) Desenvolvimento das competências que 
são relevantes para o mercado de 
trabalho, a fim de reunir mais 
estreitamente os mundos do emprego, da 
educação e formação: 20%;
c) Apoio à primeira experiência de 
trabalho e formação profissional in loco 
para oferecer aos jovens a oportunidade 
de adquirirem tanto as competências 
relevantes como experiência profissional: 
20%;
d) Qualidade dos estágios e da 
aprendizagem: 20%.

Or. en

Alteração 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A (novo)
Secções temáticas

O eixo Iniciativa para a Juventude 
destinada a pessoas com menos de 25 
anos deve incluir ações nos seguintes 
domínios:
a) Prevenção do abandono escolar 
precoce, especialmente através da 
reintegração na formação;
b) Desenvolvimento das competências que 
são relevantes para o mercado de 
trabalho, a fim de reunir mais 
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estreitamente os mundos do emprego, da 
educação e formação;
c) Apoio à primeira experiência de 
trabalho e formação profissional in loco 
para oferecer aos jovens a oportunidade 
de adquirirem tanto competências como 
experiência profissional relevantes;
d) Acesso ao mercado de trabalho: 
obtenção de um (primeiro) emprego;

Or. en

Alteração 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B
Objetivos específicos

Para além, dos objetivos gerais referidos 
no artigo 4º, são os seguintes os objetivos
específicos do eixo Iniciativa para a 
Juventude:
a) Apoio à criação de programas 
inovadores específicos para combater o 
desemprego dos jovens e promover a 
transição dos jovens da educação para um 
emprego digno, nomeadamente nas zonas 
desfavorecidas e nas regiões em que o 
desemprego juvenil é excecionalmente
elevado; neste contexto, cabe dispensar 
especial atenção aos jovens com menos 
oportunidades, incluindo as mulheres 
jovens, jovens que não trabalham, não 
estudam, nem seguem uma formação 
(NEET) e jovens de minorias étnicas, 
todos suscetíveis de enfrentar 
discriminação múltipla;
b) Apoio ao intercâmbio de boas práticas 
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e à aprendizagem mútua no domínio da 
luta contra o desemprego juvenil, 
incluindo a possibilidade de introduzir 
uma garantia para a juventude que 
ofereça a todos os jovens europeus um 
trabalho, educação ou formação voltada 
para o trabalho, o mais tardar, quatro 
meses após a saída da escola ou depois de 
estar em situação de desemprego; 
Melhoria da qualidade dos estágios e da 
aprendizagem e redução do abandono 
precoce da escola;
c) Concessão aos decisores políticos de 
apoio financeiro para testarem as 
políticas sociais e do mercado de trabalho 
tendentes a combater o desemprego 
juvenil, promover a transição dos jovens 
da escola para um emprego digno, 
melhorar a qualidade dos estágios e da 
aprendizagem, reduzir o abandono 
escolar precoce e tornar acessíveis os 
conhecimentos e as competências 
relevantes;
d) Concessão às organizações a nível da 
União, nacional e regional de apoio 
financeiro para aumentarem a sua 
capacidade de desenvolver, promover e 
apoiar ações de combate ao desemprego 
juvenil, promover a transição dos jovens 
da escola para um emprego digno, 
melhorar a qualidade dos estágios e da 
aprendizagem, reduzir o abandono 
escolar precoce e tornar acessíveis os 
conhecimentos e as competências 
relevantes;

Or. en

Alteração 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)



AM\900457PT.doc 147/154 PE487.817v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B
Objetivos específicos

Para além dos objetivos gerais referidos 
no artigo 4º, são os seguintes os objetivos
específicos do eixo Iniciativa para a 
Juventude:
a) Apoio à criação de programas 
inovadores específicos para combater o 
desemprego juvenil e promover a 
transição dos jovens do ensino para um 
emprego digno, nomeadamente nas zonas 
desfavorecidas e nas regiões em que o 
desemprego juvenil é excecionalmente
elevado; neste contexto, cabe dispensar 
especial atenção aos jovens com menos 
oportunidades, incluindo as mulheres 
jovens, jovens que não trabalham, não 
estudam, nem seguem uma formação 
(NEET) e jovens de minorias étnicas, 
todos suscetíveis de enfrentar 
discriminação múltipla;
b) Apoio ao intercâmbio de boas práticas 
e à aprendizagem mútua no domínio da
luta contra o desemprego juvenil, 
melhoria da qualidade dos estágios e da 
aprendizagem, e redução do abandono 
escolar precoce, através do intercâmbio de 
boas práticas em relação aos projetos 
existentes nos países participantes;
c) Concessão aos decisores políticos de 
apoio financeiro para testarem as 
políticas sociais e do mercado de trabalho 
de combate ao desemprego juvenil, 
promover a transição dos jovens da escola 
para um emprego digno, melhorar a 
qualidade dos estágios e da aprendizagem, 
reduzir o abandono escolar precoce e 
tornar acessíveis os conhecimentos e as 
competências relevantes;
d) Concessão às organizações a nível da 
União, nacional e regional de apoio 
financeiro para aumentarem a sua 
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capacidade de desenvolver, promover e 
apoiar ações tendentes a combater o 
desemprego juvenil, promover a transição 
dos jovens da escola para um emprego 
digno, melhorar a qualidade dos estágios 
e da aprendizagem, reduzir o abandono 
escolar precoce e tornar acessíveis os 
conhecimentos e as competências 
relevantes;

Or. en

Alteração 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-C
Participação

1. A participação no eixo Iniciativa para a 
Juventude está aberta:
a) aos Estados-Membros;
b) aos países da EFTA e do EEE, em 
conformidade com o Acordo sobre o 
EEE;
c) aos países candidatos e potenciais 
candidatos, segundo os princípios e as 
condições gerais estabelecidos nos 
acordos-quadro celebrados com esses 
países relativamente à sua participação 
em programas da União;
2. O eixo Iniciativa para a Juventude está 
aberto a todos os organismos, agentes e 
instituições públicos e/ou privados, e em 
especial:
a) Às autoridades nacionais, regionais e 
locais;
b) Aos serviços públicos de emprego;
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c) Aos parceiros sociais;
d) Às organizações juvenis e a outras 
organizações não governamentais a todos 
os níveis políticos;
e) Aos estabelecimentos de ensino 
superior e centros de investigação;
f) Aos especialistas em análises e 
avaliações de impacto;
3. Para efeitos da aplicação do eixo 
Iniciativa para os Jovens, a Comissão 
deve estabelecer uma cooperação com as 
agências da União Europeia referidas no 
artigo 16.°, n.° 2-A. A Comissão pode 
igualmente estabelecer cooperação com 
as organizações internacionais referidas 
no artigo 16.°, n.° 3 e com países terceiros 
que não participam no programa, tal 
como previsto no n.° 4 do artigo 16.°.

Or. en

Alteração 387
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 26-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-D
Execução do programa

1. A Comissão tem o poder de adotar atos
delegados nos termos do artigo 26.°-E, a 
fim de adotar planos de trabalho 
plurianuais para o programa que definem 
as prioridades em termos de política e 
financiamento a médio prazo;
2. Os programas de trabalho plurianuais 
são implementados através de programas 
de trabalho anuais.
3. Os programas de trabalho plurianuais e 
anuais abrangem todos os eixos do 
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programa.

Or. en

Justificação

A fim de reforçar as sinergias entre os três eixos do programa e facilitar uma implementação 
racional, a fase de planeamento deve incluir todos os eixos. A criação de um quadro mínimo 
comum para a implementação também alarga o direito de exame do Parlamento e o direito 
de controlo dos Estados-Membros a todos os eixos.

Alteração 388
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 26-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-E
Delegação de poderes na Comissão

A Comissão tem o poder de adotar atos
delegados nos termos do artigo 26.°-F no 
que diz respeito à afetação de fundos às 
diferentes secções dentro dos eixos do 
programa, conforme determinam os 
artigos 14.°-A, 19.°-A, 21.°-A e 26.°-A, e à 
adoção dos programas de trabalho 
plurianuais, conforme estabelecido no 
artigo 26.°-D. 

Or. en

Alteração 389
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 26-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-F
Exercício da delegação
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1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão fica sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 26.º-E é conferida à Comissão por 
um período de sete anos a contar de ...* e 
durante o período de vigência do 
programa.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 26.º-E pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
fixada. Essa decisão em nada prejudica a 
validade de eventuais atos delegados já 
em vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica simultaneamente o 
Parlamento Europeu e o Conselho do 
facto.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 26.°-E só pode entrar em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse período, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
formulam objeções. Esse período pode ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
_______________
*JO - inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en



PE487.817v02-00 152/154 AM\900457PT.doc

PT

Alteração 390
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 26-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º–G
Conselho consultivo estratégico

1. A Comissão institui um conselho 
consultivo estratégico, como órgão 
consultivo, para a aconselhar sobre a 
execução, o acompanhamento e a 
avaliação do programa. Sempre que 
necessário, o órgão consultivo pode criar 
grupos de trabalho sobre aspetos 
específicos do programa.
2. O conselho consultivo estratégico e os 
grupos de trabalho são presididos pela 
Comissão e constituídos por 
representantes dos Estados-Membros e de 
outros países participantes, sindicatos, 
organizações patronais e organizações da 
sociedade civil, organizados a nível da 
União Europeia e direta ou indiretamente 
envolvidos na implementação das 
atividades do programa.
3. O conselho consultivo estratégico e os 
grupos de trabalho:
a) emitem parecer sobre os planos de 
trabalho plurianuais;
b) emitem parecer sobre os planos de 
trabalho anuais;
c) aconselham a Comissão em matéria de 
controlo e avaliação do Programa, 
conforme estabelecido nos artigos 13.º e 
14.º, respetivamente.
4. A Comissão pode consultar o conselho 
consultivo estratégico sobre outras 
questões que não as mencionadas no 
n.º 3.
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Alteração 391
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 26-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-H
Competências de execução conferidas à 

Comissão
1. O programa de trabalho anual referido 
no n.° 26-D é adotado em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 26.º-I, n.º 3.
2. Todas as outras medidas necessárias à 
execução do programa são aprovadas pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 26.º-I, n.º 2.

Or. en

Alteração 392
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 26-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-I
Comité

1. A Comissão é assistida por um comité. 
O referido comité é um comité na aceção
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
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