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Alteração 49
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O FSE deve prestar um apoio 
fundamental às políticas de promoção de
emprego com direitos, desempenhar um 
importante papel no reforço da inclusão 
social, promover a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida no âmbito 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 162.º do Tratado e, logo, contribuir 
para a coesão económica, social e 
territorial em conformidade com o artigo 
174.º do Tratado, pelo que se impõe um 
reforço considerável dos seus montantes. 
Nos termos do artigo 9.º do Tratado, o FSE 
deverá considerar as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social de acesso universal, a luta 
contra a exclusão social e um nível elevado 
de educação, formação e proteção da saúde 
humana.

Or. pt

Alteração 50
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O FSE deve melhorar as oportunidades 
de emprego, promover a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida e elaborar 
políticas de integração ativas no âmbito das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 162.º do Tratado e, logo, contribuir 

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

conferidas pelo artigo 162.º do Tratado e, 
logo, contribuir para a coesão económica, 
social e territorial em conformidade com o 
artigo 174.º do Tratado. Nos termos do 
artigo 9.º do Tratado, o FSE tem de
considerar as exigências relacionadas com 
a promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a exclusão social e 
um nível elevado de educação, formação e 
proteção da saúde humana. É necessário 
que todas as medidas contribuam para a 
promoção do emprego de qualidade e não 
apoiem o trabalho precário.

Or. de

Alteração 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\904731PT.doc 5/216 PE489.537v02-00

PT

Alteração 52
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O FSE deve melhorar as oportunidades 
de emprego, promover a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida e elaborar 
políticas de integração ativas no âmbito das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 162.º do Tratado e, logo, contribuir  
para a coesão económica, social e 
territorial em conformidade com o artigo 

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

social e territorial em conformidade com o 
artigo 174.º do Tratado. Nos termos do 
artigo 9.º do Tratado, o FSE deverá 
considerar as exigências relacionadas com 
a promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e um nível elevado de 
educação, formação e proteção da saúde 
humana.

Or. en

Alteração 54
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55
Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 56
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

contra a pobreza e a exclusão social e um 
nível elevado de educação, formação e 
proteção da saúde humana.

Or. en

Alteração 57
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
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Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo12. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos»13, 
«Juventude em Movimento»14 e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social»15. Apoiará ainda as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital»16 e da «União 
da inovação17».

Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo12. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
pobreza e a exclusão social, o FSE deve 
apoiar os Estados-Membros nos seus 
esforços para atingirem tais objetivos.  
Deve apoiar também a execução das 
iniciativas emblemáticas, mormente a 
«Agenda para novas competências e 
empregos»13, «Juventude em 
Movimento»14 e a «Plataforma europeia 
contra a pobreza e a exclusão social»15. 
Deve ainda apoiar as atividades realizadas 
no âmbito das iniciativas «Agenda
digital»16 e da «União da inovação17».

Or. en

Alteração 59
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo12.  A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo12.  A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação, da formação e da 
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exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos»13, 
«Juventude em Movimento»14 e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social»15. Apoiará ainda as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital»16 e da «União 
da inovação17».

luta contra a pobreza, a discriminação e a 
exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
a execução das iniciativas emblemáticas, 
mormente a «Agenda para novas 
competências e empregos»13, «Juventude 
em Movimento»14, «Iniciativa 
Oportunidades para a Juventude» e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social»15. Apoiará ainda as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital»16 e da «União 
da inovação17» e estratégias de execução 
adicionais.

Or. en

Alteração 60
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação, da formação e da 
luta contra a exclusão social, o FSE deve 
apoiar os Estados-Membros na execução 
das recomendações do Conselho relativas 
às orientações gerais para as políticas 
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económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos», 
«Juventude em Movimento» e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social. Apoiará ainda as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital» e da «União 
da inovação».

económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos», 
«Juventude em Movimento»14 e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social». Deverá ainda apoiar as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital» e da «União 
da inovação».

Or. fr

Alteração 61
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo12. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
pobreza e a exclusão social, o FSE deve 
apoiar os Estados-Membros na execução 
das recomendações do Conselho relativas 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
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n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos»13, 
«Juventude em Movimento»14 e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social»15. Apoiará ainda as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital»16 e da «União 
da inovação17».

n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos»13, 
«Juventude em Movimento»14 e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social»15. Apoiará ainda as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital»16 e da «União 
da inovação17».

Or. en

Alteração
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos», 
«Juventude em Movimento» e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social. Apoiará ainda as 

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos», 
«Juventude em Movimento» e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social»1. Deverá apoiar ainda as 
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atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital» e da «União 
da inovação».

atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital» e da «União 
da inovação».

Or. fr

Alteração 63
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros devem ter a 
oportunidade de utilizar os recursos do 
FSE de modo a completarem as ações do 
FEG no caso de trabalhadores despedidos 
em resultado de uma grave perturbação 
na economia local, regional ou nacional 
causada por uma crise inesperada ou em 
resultado de um rápido declínio num 
determinado setor ou de uma 
deslocalização de atividades para Estados 
não membros da UE que tenham um 
impacto adverso significativo na 
economia local, regional ou nacional.

Or. en

Alteração 64
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 
globalização económica, a evolução 
tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 
competências e de mão-de-obra em alguns 

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

setores e regiões. A situação agravou-se 
com a recente crise económica e financeira, 
que veio aumentar os níveis de 
desemprego, atingindo sobretudo os jovens 
e outros grupos vulneráveis, por exemplo 
os trabalhadores migrantes. O FSE deve ter 
por objetivo promover o emprego com 
direitos, apoiar a mobilidade dos 
trabalhadores, investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida, promover a inclusão social e lutar 
contra a pobreza. O FSE pode apoiar os 
serviços europeus de emprego (atividades 
EURES) em matéria de recrutamento e 
serviços conexos de informação, 
consultoria e orientação a nível nacional e 
transfronteiras.

Or. pt

Alteração 65
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 
globalização económica, a evolução 
tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 
competências e de mão de obra em alguns 
setores e regiões. A situação agravou-se 
com a recente crise económica e financeira, 
que veio aumentar os níveis de 
desemprego, atingindo sobretudo os jovens 
e outros grupos vulneráveis, por exemplo 
os trabalhadores migrantes. O FSE deve ter 
por objetivo promover o emprego e apoiar 
a mobilidade dos trabalhadores, investir na 
educação, nas competências e na 

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

competências e na aprendizagem ao longo 
da vida, o que irá contribuir para uma 
maior inclusão social e para a redução da 
pobreza. Ao dinamizar o funcionamento 
dos mercados de trabalho através da 
promoção da mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve, nomeadamente, 
apoiar os serviços europeus de emprego 
(atividades EURES) para complementar 
os serviços nacionais de emprego em 
matéria de recrutamento e serviços conexos 
de informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras.

Or. en

Alteração 66
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

de trabalho através da promoção da 
mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve, nomeadamente, 
apoiar os serviços europeus de emprego 
(atividades EURES) e as atividades 
relacionadas com o EURES, 
principalmente as parcerias 
transfronteiriças EURES, em matéria de 
recrutamento e serviços conexos de 
informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras, tendo 
nomeadamente em conta os trabalhadores 
transfronteiriços.

Or. en

Alteração 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

apoiar os serviços europeus de emprego 
(atividades EURES) em matéria de 
recrutamento e serviços conexos de 
informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras.

Or. en

Alteração 68
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 
globalização económica, a evolução 
tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 
competências e de mão-de-obra em alguns 
setores e regiões. A situação agravou-se 
com a recente crise económica e financeira, 
que veio aumentar os níveis de 
desemprego, atingindo sobretudo os jovens 
e outros grupos vulneráveis, por exemplo 
os trabalhadores migrantes. O FSE deve ter 
por objetivo promover o emprego, criar e 
preservar empregos de qualidade e apoiar 
a mobilidade voluntária dos trabalhadores, 
investir na educação, nas competências e 
na aprendizagem ao longo da vida, 
promover a inclusão social e lutar contra a 
pobreza. Ao dinamizar o funcionamento 
dos mercados de trabalho através da 
promoção da mobilidade voluntária 
transnacional dos trabalhadores, o FSE 
deve, nomeadamente, apoiar os serviços 
europeus de emprego (atividades EURES) 
em matéria de recrutamento e serviços 
conexos de informação, consultoria e 
orientação a nível nacional e transfronteiras 
e completar os meios financeiros já 
disponibilizados no eixo EURES do 
Programa para a Mudança Social e a 
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Inovação.

Or. de

Alteração 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 70
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 71
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 72
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 
globalização económica, a evolução 
tecnológica, o crescente envelhecimento 
das forças de trabalho e a escassez de 

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

Or. fr

Alteração 73
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O FSE tem potencial para 
acrescentar valor, sobretudo no atual 
contexto económico, centrando-se no 
aumento das oportunidades de emprego e 
investindo nas competências. O FSE não 
deve apoiar ações que ultrapassem a sua 
base jurídica e se estendam a outras áreas 
da política social, sendo mais importante 
reorientar o fundo para o apoio ao 
crescimento e à criação de emprego, o 
que, por sua vez, conduzirá a uma maior 
inclusão e maior redução da pobreza, 
entre outras vantagens.
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Or. en

Alteração 74
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para além destas prioridades, 
justifica-se igualmente melhorar a 
eficiência da administração pública e 
reforçar a capacidade institucional das 
partes interessadas que operam nos 
domínios do emprego, da educação e das 
políticas sociais nas regiões e nos 
Estados-Membros menos desenvolvidos, a 
fim de fomentar o crescimento económico 
e as oportunidades de emprego.

(5) Para além das prioridades temáticas do 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
(RDC…), justifica-se igualmente melhorar 
a eficiência da administração pública a 
nível nacional e regional, bem como a 
capacidade de a administração pública 
agir em questões participativas e reforçar 
a capacidade institucional das partes 
interessadas que operam nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
socioculturais e sociais nas regiões e nos 
Estados-Membros, a fim de fomentar o 
crescimento económico e as oportunidades 
de emprego.

Or. en

Alteração 75
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para além destas prioridades, 
justifica-se igualmente melhorar a 
eficiência da administração pública e 
reforçar a capacidade institucional das 
partes interessadas que operam nos 
domínios do emprego, da educação e das 
políticas sociais nas regiões e nos 
Estados-Membros menos desenvolvidos, a 
fim de fomentar o crescimento económico 

(5) Para além destas prioridades, 
justifica-se igualmente melhorar a 
eficiência da administração pública e 
reforçar a capacidade institucional das 
partes interessadas que operam nos 
domínios do emprego, da educação e das 
políticas sociais, bem como no domínio do 
combate à discriminação, com especial 
destaque para as ONG, nas regiões e nos 
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e as oportunidades de emprego. Estados-Membros menos desenvolvidos, a 
fim de fomentar o crescimento económico 
e as oportunidades de emprego.

Or. en

Alteração 76
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para além destas prioridades, justifica-
se igualmente melhorar a eficiência da 
administração pública e reforçar a 
capacidade institucional das partes 
interessadas que operam nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais nas regiões e nos Estados-Membros
menos desenvolvidos, a fim de fomentar o 
crescimento económico e as oportunidades 
de emprego.

(5) Para além destas prioridades, justifica-
se igualmente melhorar a eficiência da 
administração pública e reforçar a 
capacidade institucional das partes 
interessadas que operam nos domínios do 
emprego, da educação, da formação e das 
políticas sociais nas regiões e nos 
Estados-Membros menos desenvolvidos, a 
fim de fomentar o crescimento económico 
e as oportunidades de emprego.

Or. en

Alteração 77
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento e a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas e fazer com que, através da 
aquisição das competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas se possam adaptar aos 
novos desafios, a saber, a transição para 
uma economia baseada no conhecimento, a 

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento em curso e a 
competitividade das micro, pequenas e 
médias empresas, incluindo das empresas 
culturais e criativas, a fim de criar 
empregos de qualidade e fazer com que, 
através da aquisição das competências 
adequadas e de oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida, as pessoas 
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agenda digital e a transição para uma 
economia menos dependente do carbono e 
mais eficiente no plano energético. O FSE 
deve contribuir para dar resposta a estes 
desafios através da prossecução dos seus 
principais objetivos temáticos. Neste 
contexto, o FSE deve apoiar a transição da 
mão-de-obra para competências e 
empregos mais ecológicos, em especial nos 
setores da eficiência energética, das 
energias renováveis e dos transportes 
sustentáveis, tendo em conta o propósito da 
União de aumentar para, no mínimo, 20 % 
a proporção do orçamento da UE dedicada 
à integração das questões climáticas a 
todos os níveis, com contribuições de todos 
os domínios de ação.

se possam adaptar aos novos desafios, a 
saber, a transição para uma economia 
baseada no conhecimento, a agenda digital 
e a transição para uma economia menos 
dependente do carbono e mais eficiente no 
plano energético. O FSE deve contribuir 
para dar resposta a estes desafios através da 
prossecução dos seus principais objetivos 
temáticos. Neste contexto, o FSE deve 
apoiar a transição da mão-de-obra para 
competências e empregos mais ecológicos, 
em especial nos setores da eficiência 
energética, das energias renováveis e dos 
transportes sustentáveis, tendo em conta o 
propósito da União de aumentar para, no 
mínimo, 20 % a proporção do orçamento 
da UE dedicada à integração das questões 
climáticas a todos os níveis, com 
contribuições de todos os domínios de 
ação. O FSE deve contribuir também para 
o desenvolvimento de competências 
culturais e criativas, a fim de aumentar as 
oportunidades de emprego.

Or. en

Alteração 78
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 80
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O FSE deve contribuir para a Estratégia 
Europa 2020 e ser suficientemente flexível 
para que os Estados-Membros possam 
utilizar o Fundo para ultrapassar os seus 
próprios obstáculos específicos no âmbito 
da realização dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020, garantindo assim uma maior 
concentração do apoio nas prioridades da 
União Europeia. O FSE deve, mormente, 
reforçar o seu apoio à luta contra a pobreza 
e a exclusão social, reorientando o 
financiamento para o crescimento, 
criando oportunidades de emprego e 
colmatando inadequações de 
competências consideráveis. Justifica-se 
limitar a natureza e o número de 
prioridades de investimento selecionadas 
para beneficiar do apoio do Fundo, em 
função do nível de desenvolvimento das 
regiões apoiadas.

Or. en
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Alteração 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O FSE deve, mormente, reforçar o seu 
apoio à luta contra a pobreza e a exclusão 
social, reservando uma verba mínima 
especificamente para este fim.

Or. en

Alteração 82
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O FSE deve contribuir para a Estratégia 
Europa 2020, garantindo uma maior 
concentração do apoio nas prioridades da 
União Europeia. É determinada uma 
percentagem mínima para o FSE para 
cada categoria de regiões, nos termos do 
disposto no artigo 84.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º...(RDC...), 
resultando numa quota mínima global 
para o FSE de 25 % do orçamento 
atribuído à política de coesão (excluindo o 
Mecanismo Interligar a Europa), ou seja, 
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84 mil milhões de euros. O FSE deve, 
mormente, reforçar o seu apoio à luta 
contra a pobreza e a exclusão social, 
reservando uma verba mínima de 20 % do 
total dos recursos do FSE de cada 
Estado-Membro especificamente para este 
fim. Justifica-se limitar a natureza e o 
número de prioridades de investimento 
selecionadas para beneficiar do apoio do 
Fundo, em função do nível de 
desenvolvimento das regiões apoiadas.

Or. en

Alteração 83
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de lutar contra a exclusão social e a pobreza, o FSE deve centrar-se em iniciativas e 
investimentos a longo prazo que possibilitem a inclusão das pessoas vítimas de exclusão 
social e em situação de pobreza, ao invés de iniciativas baseadas na redistribuição simples 
de recursos para efeitos de assistência social.

Alteração
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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desenvolvimento das regiões apoiadas.

Or. fr

Alteração 86
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Para permitir um acompanhamento 
mais rigoroso e uma melhor avaliação dos 
resultados obtidos a nível europeu das 
atividades apoiadas pelo FSE, é 
conveniente definir um conjunto comum de 
indicadores de realizações e de resultados, 
bem como de indicadores rígidos e 
flexíveis associados a objetivos 
qualitativos e quantitativos e repartidos 
por género.

Or. en

Alteração 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
 Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Para permitir um acompanhamento 
mais rigoroso e uma melhor avaliação dos 
resultados obtidos a nível europeu das 
atividades apoiadas pelo FSE, é 
conveniente definir um conjunto comum de 
indicadores de realizações e de resultados. 
Uma vez que o género é um fator de risco 
universal adicional de exclusão social e 
pobreza para as mulheres, todos os dados 
devem ser discriminados por género. 
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Or. en

Alteração 88
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 89
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Uma vez que o acompanhamento e 
a avaliação são de importância vital para 
o FSE, é necessário um conjunto 
alargado de indicadores fiáveis que 
demonstrem claramente onde foram 
realizados progressos e ainda as áreas 
onde a utilização de fundos não 
contribuiu para a realização das metas e 
dos objetivos. A avaliação da realização 
das metas e dos objetivos também deve ter 
em conta relatórios nacionais alternativos 
elaborados por ONG. A este respeito, são 
necessários não só dados relativos ao 
emprego e à educação mas também 
estatísticas sobre as diferentes faces da 
pobreza e da exclusão social, como a 
desigualdade no acesso à informação, 
bens e serviços, e as alterações às 
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condições a elas associadas. Trata-se de 
informação necessária a nível dos 
Estados-Membros, a fim de complementar 
os indicadores de Laeken como uma 
abordagem destinada a mapear a pobreza. 
Além disso, também são necessários 
dados desagregados relativos à situação 
dos ciganos.

Or. en

Alteração 90
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros 
sociais e as organizações não-
governamentais. É, por conseguinte, 
necessário que os Estados-Membros
encorajem a participação dos parceiros 
sociais e das organizações não-
governamentais na execução do FSE.

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes.

Or. en

Alteração 91
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
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agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, tendo em conta aqueles que 
atuam ao nível regional e local, em 
especial o envolvimento dos parceiros 
sociais e das organizações não-
governamentais, concedendo-lhes uma 
determinada parte da dotação que pode 
assumir a forma de uma subvenção 
global. Os Estados-Membros devem 
assegurar a participação e o envolvimento 
ativo dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE. Além disso, os 
Estados-Membros devem dotar a 
assistência técnica associada ao FSE de 
um nível adequado de apoio financeiro, 
em conformidade com o artigo 52.º do 
Regulamento […] [RDC] diretamente a 
todos os parceiros mencionados no artigo 
5.º a que se refere o Regulamento [...] 
[RDC], em especial aos parceiros sociais e 
às organizações da sociedade civil, a fim 
de facilitar o envolvimento e a 
participação destes parceiros na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação dos programas e das 
operações, bem como para apoiar o 
desenvolvimento das suas capacidades de 
acordo com o Código de Conduta da 
União Europeia sobre Parcerias.

Or. en

Alteração 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
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e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros envolvam os parceiros 
sociais, as organizações não-
governamentais, as autoridades locais e 
regionais na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação do FSE, de 
forma atempada e coerente. Devem ser 
constituídas parcerias de elevada 
qualidade a todos os níveis de governação.
O princípio de parceria deve ser reforçado 
e alargado como o princípio orientador a 
todas as ações apoiadas pelo FSE.

Or. en

Alteração 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial as autoridades 
regionais, locais, urbanas e outras 
autoridades locais competentes, as 
organizações de cúpula representativas do 
poder local e regional, os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais na 
governação estratégica do FSE, desde a 
definição de prioridades para programas 
operacionais, incluindo os programas 
cuja gestão é confiada a um organismo 
intermediário, até à execução e avaliação 
dos resultados do FSE. É, por conseguinte, 
necessário que os Estados-Membros
encorajem a participação dos parceiros 
sociais e das organizações não-
governamentais na execução do FSE.

Or. en
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Alteração 94
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial as autoridades 
regionais, locais, urbanas e outras 
autoridades locais competentes, os
parceiros sociais e as organizações não-
governamentais. É, por conseguinte, 
necessário que os Estados-Membros
encorajem a participação dos parceiros 
sociais e das organizações não-
governamentais, bem como das 
autoridades regionais, locais, urbanas e 
outras autoridades locais competentes, na 
governação estratégica do FSE, desde a 
definição de prioridades para programas 
operacionais, incluindo os programas 
cuja gestão é confiada a um organismo 
intermediário, até à execução e avaliação 
dos resultados do FSE.

Or. en

Alteração 95
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
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relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

relevantes, em especial as autoridades 
locais e regionais, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais. É, por 
conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais no 
planeamento, execução, monitorização e 
avaliação das medidas do FSE.

Or. de

Alteração 96
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros envolvam os parceiros 
sociais e as organizações não-
governamentais na programação,
execução, acompanhamento e avaliação
dos programas financiados pelo FSE.

Or. en

Alteração 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações (9) A execução eficiente e eficaz das ações 
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apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE, principalmente no 
domínio da educação, a fim de adequar 
melhor as formações às necessidades do 
mercado de trabalho a nível regional, 
nacional e europeu.

Or. fr

Alteração 98
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros 
sociais, a sociedade civil, as organizações 
empresariais e as organizações não-
governamentais. É, por conseguinte, 
necessário que os Estados-Membros
encorajem a participação dos parceiros 
sociais e das organizações não-
governamentais na execução do FSE.

Or. fr

Alteração 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Tendo em conta que, a fim de 
garantir o emprego e a coesão social, é 
necessária uma abordagem integrada e 
holística, o FSE deve apoiar a cooperação 
intersetorial e transnacional e as 
parcerias territoriais.

Or. en

Alteração 100
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 101
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que a execução das 
prioridades financiadas pelo FSE contribua 
para promover a igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o 
artigo 8.º do Tratado. As avaliações 
sublinharam a importância de ter em conta 
objetivos em matéria de igualdade de 
género em todas as componentes dos 
programas, garantindo simultaneamente a 
realização de ações específicas destinadas a 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres. O FSE deve promover a 
execução de políticas relevantes da UE, 
como a Estratégia para a igualdade entre 
homens e mulheres 2010-2015[1] e o seu 
posterior aprofundamento. As ações do 
FSE devem ser objeto de uma avaliação 
regular através da avaliação da 
orçamentação de género.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Alteração 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que a execução das 
prioridades financiadas pelo FSE contribua 
para promover a igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o artigo 
8.º do Tratado. As avaliações sublinharam 
a importância de ter em conta a perspetiva 

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

do género em todas as componentes e na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação dos programas, de forma 
oportuna e coerente, garantindo 
simultaneamente a realização de ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade entre homens e mulheres.

Or. en

Alteração 103
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 104
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 
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financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. O FSE deve 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. O FSE deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados hospitalares para cuidados de 
proximidade.

financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade, orientação 
sexual ou identidade de género, prestando 
especial atenção às pessoas que são alvo 
de múltiplas discriminações. O FSE deve 
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. O FSE deve 
também favorecer a execução das políticas 
relevantes da UE e a reorientação dos 
cuidados hospitalares para cuidados de 
proximidade.

Or. en

Alteração 105
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 
financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. O FSE deve 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. O FSE deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados hospitalares para cuidados de 
proximidade.

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 
financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual e promover a igualdade de 
oportunidades. O FSE deve 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. 
O FSE deve também favorecer a 
reorientação dos cuidados hospitalares para 
cuidados de proximidade.

Or. en
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Alteração 106
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 
financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. O FSE deve 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. O FSE deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados hospitalares para cuidados de 
proximidade.

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 
financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. Respeitando o princípio da 
subsidiariedade, o FSE deve 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. 
O FSE deve também favorecer a 
reorientação dos cuidados hospitalares para 
cuidados de proximidade.

Or. en

Alteração 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. Para melhorar a eficiência 
das políticas é fundamental testar e 
avaliar soluções inovadoras antes de as 
aplicar em maior escala, pelo que se 
justifica um apoio específico por parte do 

Suprimido
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FSE.

Or. en

Alteração 108
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. Para melhorar a eficiência das 
políticas é fundamental testar e avaliar
soluções inovadoras antes de as aplicar em 
maior escala, pelo que se justifica um 
apoio específico por parte do FSE.

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. A inovação social deve dar 
resposta a necessidades sociais não 
satisfeitas ou satisfeitas de forma 
insuficiente no que diz respeito ao 
combate à pobreza e à exclusão social, à 
promoção de empregos de elevada 
qualidade e do emprego digno, à garantia 
da prevenção adequada da pobreza e da 
proteção social e à melhoria das 
condições de trabalho, contribuindo, 
dessa forma, para o progresso social. Para 
melhorar a eficiência das políticas é 
fundamental testar e avaliar soluções 
inovadoras antes de as aplicar em maior 
escala, pelo que se justifica um apoio 
específico por parte do FSE. Além disso, 
devem ser prosseguidas experiências 
bem-sucedidas a uma maior escala no que 
diz respeito à política social, financiadas 
através do Programa para a Mudança e a 
Inovação Social, com o apoio financeiro 
do FSE.

Or. en

Alteração 109
Elisabeth Schroedter



PE489.537v02-00 44/216 AM\904731PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. Para melhorar a eficiência das 
políticas é fundamental testar e avaliar 
soluções inovadoras antes de as aplicar em 
maior escala, pelo que se justifica um 
apoio específico por parte do FSE.

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social. Há que 
prestar atenção especial à participação de 
grupos vulneráveis, incluindo os 
trabalhadores migrantes, os refugiados e
os requerentes de asilo. O FSE deve
encorajar e apoiar os projetos realizados 
por organizações não-governamentais,
empresas sociais e socioculturais
inovadoras e outros agentes da economia 
social. Para melhorar a eficiência das 
políticas é fundamental identificar 
questões políticas, testar e avaliar soluções 
inovadoras, técnicas de inovação e 
experimentação, metodologias e sua 
posterior integração, incluindo a 
cooperação transnacional, antes de as 
aplicar em maior escala, pelo que se 
justifica um apoio específico por parte do 
FSE.

Or. en

Alteração 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. Para melhorar a eficiência das 
políticas é fundamental testar e avaliar 
soluções inovadoras antes de as aplicar em 
maior escala, pelo que se justifica um 
apoio específico por parte do FSE.

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social, 
favorecer a responsabilidade social das 
empresas e encorajar e apoiar as empresas 
sociais inovadoras, em especial as PME. 
Para melhorar a eficiência das políticas é 
fundamental testar e avaliar soluções 
inovadoras antes de as aplicar em maior 
escala, pelo que se justifica um apoio 
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específico por parte do FSE.

Or. fr

Alteração 111
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. Para melhorar a eficiência das 
políticas é fundamental testar e avaliar 
soluções inovadoras antes de as aplicar em 
maior escala, pelo que se justifica um 
apoio específico por parte do FSE.

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras e os empresários. Para 
melhorar a eficiência das políticas é 
fundamental testar e avaliar soluções 
inovadoras antes de as aplicar em maior 
escala, pelo que se justifica um apoio 
específico por parte do FSE.

Or. en

Alteração 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O Fundo Social Europeu deve 
promover o desporto de base. 

Or. de

Alteração 113
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação 
dos programas.

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar ativamente na preparação,
aplicação, acompanhamento e avaliação 
de qualquer parte dos programas
operacionais. Um Estado-Membro deve 
incluir nas parcerias as instituições, 
organizações e grupos que representam o 
nível territorial em causa e que podem 
influenciar ou ser afetados pela aplicação 
dos programas operacionais. Deve ser 
prestada uma atenção especial aos grupos 
que podem ser afetados pelos programas e 
que podem ter dificuldades em influenciar 
esses mesmos programas, 
designadamente, os grupos mais 
vulneráveis e marginalizados. A 
cooperação com os parceiros deve 
respeitar as melhores práticas que estão 
na base do código de conduta referido no 
artigo 5.º, n.º 3. Pelo menos 5 % dos 
recursos do FSE a nível nacional devem 
ser atribuídos a ações no âmbito dos 
investimentos territoriais integrados (ITI) 
referidos no artigo 99.º do Regulamento 
[...] [RDC].

Or. en
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Alteração 114
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

(14) A mobilização dos agentes regionais e
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local sustentável
lideradas pelas comunidades locais e as 
estratégias de desenvolvimento urbano e 
rural sustentável podem ser utilizadas e 
apoiadas para levar as autoridades 
regionais e locais, as cidades, os parceiros 
sociais e as organizações não-
governamentais a participar mais 
ativamente na programação, aplicação, 
acompanhamento e avaliação dos 
programas.

Or. en

Alteração 115
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar
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as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

as autoridades locais, as cidades e todos os 
intervenientes relevantes a participar mais 
ativamente na aplicação dos programas.

Or. en

Alteração 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável devem
ser utilizadas e apoiadas para levar as 
autoridades regionais e locais, as cidades, 
os parceiros sociais e as organizações não-
governamentais a participar mais 
ativamente na aplicação dos programas.

Or. fr

Alteração 117
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
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as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

as iniciativas locais para o emprego e a
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável devem
ser utilizadas e apoiadas para levar as 
autoridades regionais e locais, as cidades, 
os parceiros sociais e as organizações não-
governamentais a participar mais 
ativamente na aplicação dos programas.

Or. fr

Alteração 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar, por exemplo, os estudantes, a 
criação de empregos, a mobilidade 
voluntária dos trabalhadores, a inclusão 
social e a economia social. A concessão de 
subvenções deve constituir sempre uma 
opção de forma a utilizar a estrutura de 
financiamentos que melhor se adeque às 
necessidades regionais e locais.

Or. en

Alteração 119
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo, se isso 
ajudar a aumentar a eficácia das ações ou 
a realizar ações de outros instrumentos da 
UE tais como o PMIS, o FEG e o
FEDER.

Or. en

Alteração 120
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

17) Os Estados-Membros devem ser 
encorajados a recorrer a instrumentos 
financeiros a fim de maximizar os efeitos 
do Fundo a fim de apoiar, por exemplo, os 
estudantes, a criação de empregos, a 
mobilidade dos trabalhadores e o 
empreendedorismo, incluindo o 
empreendedorismo social, o que terá um 
efeito positivo na inclusão social e na 
redução da pobreza.

Or. en

Alteração 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Considerando 17



AM\904731PT.doc 51/216 PE489.537v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 122
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O FSE deve complementar outros 
programas da União, reconhecendo ao 
mesmo tempo que cada instrumento 
deverá funcionar segundo os seus 
procedimentos próprios. Uma mesma 
despesa elegível não deve ser duplamente 
financiada, e devem ser criadas sinergias 
estreitas entre o FSE, outros programas 
da União e os Fundos Estruturais, 
nomeadamente o Programa para a 
Mudança e a Inovação Social.

Or. en

Alteração 123
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-A) Deve evitar-se a duplicação de 
financiamento e sobreposições entre o 
FSE e outros programas europeus, em 
particular o Programa Direitos e 
Cidadania 2014-2020.

Or. en

Alteração 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Tendo em conta que a inovação 
social é um tema transversal a vários 
programas, devem ser introduzidas 
medidas para evitar a sobreposição ou o 
duplo financiamento das mesmas 
atividades e iniciativas. Além disso, uma 
vez que algumas atividades financiadas 
pelo FSE sob gestão partilhada se 
sobrepõem parcialmente às do Programa 
para a Mudança e a Inovação Social, sob 
gestão direta, devem ser introduzidas 
medidas que evitem a duplicação ou o 
duplo financiamento das atividades 
abrangidas por diferentes modos de 
gestão.

Or. en

Alteração 125
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 126
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O capital humano é a principal 
alavanca da União para assegurar a sua 
competitividade a nível internacional e 
um relançamento sustentável da sua 
economia. Nenhum outro tipo de 
investimento consegue produzir reformas 
estruturais se não for acompanhado de 
uma estratégia coerente de 
desenvolvimento do capital humano, que 
permita garantir o crescimento. Deste 
modo, é necessário assegurar que os 
recursos destinados ao reforço das suas 
competências, ao aumento dos níveis de 
emprego e à garantia da participação de 
todos na sociedade permitem ações com 
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uma dimensão adequada, prevendo um 
mínimo de 25 % dos meios financeiros 
aplicados na política de coesão 
económica, social e territorial da União.

Or. fr

Alteração 127
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A participação total e integral dos 
cidadãos na sociedade e o investimento no 
capital humano são essenciais para a 
coesão social. Os recursos destinados à 
concretização dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 relativos ao emprego, à 
educação e à luta contra a pobreza devem 
ser, por conseguinte, implementados de 
forma eficaz, afetando um mínimo de 
25 % do orçamento da política de coesão 
da União ao FSE.

Or. fr

Alteração 128
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Não só os fundos estruturais e de 
coesão, mas todas as políticas e ações da 
União devem ser consistentes com o 
objetivo de coesão económica, social e 
territorial. É, pois, necessário ter em 
conta o efeito da aplicação das políticas 
económicas e monetárias e da 
liberalização dos mercados interno e 
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internacional sobre a política de coesão e 
a convergência, nomeadamente no que 
respeita às microempresas e pequenas e 
médias empresas em cada Estado-
Membro.

Or. pt

Alteração 129

Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) A política regional é um 
instrumento indispensável de promoção 
da coesão económica e social, permitindo 
à União desenvolver ações para reduzir as 
disparidades regionais, promover a 
convergência real e estimular o 
desenvolvimento, o emprego de qualidade 
e o progresso social, servindo, igualmente, 
para beneficiar as regiões menos 
desenvolvidas.

Or. pt

Alteração 130
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) O FSE tem o objetivo de reduzir as 
diferenças de condições de vida entre os 
Estados-Membros e regiões da União 
visando promover a coesão económica e 
social. Os critérios de financiamento dos 
Estados-Membros devem ser revistos, 
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visando facilitar a utilização do FSE por 
aqueles que atravessam maiores 
debilidades financeiras.

Or. pt

Alteração 131
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Considerando 18-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-D). Face à profunda crise económica 
e financeira, que afeta alguns 
Estados-Membros e as suas regiões, a 
taxa de cofinanciamento nacional de 
projetos que recorram ao FSE não deverá 
ultrapassar os 10%, de modo a possibilitar 
uma maior utilização dos recursos 
destinados à coesão

Or. pt

Alteração 132
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social 
e combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, contribuindo assim para as 
prioridades da União Europeia no tocante à 
promoção da inclusão social, ao combate 
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tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

à pobreza e ao reforço da coesão 
económica, social e territorial.

Or. en

Alteração 133
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego, a criação de emprego e a
qualidade do emprego, apoia a mobilidade 
geográfica e profissional voluntária, apoia 
os trabalhadores que perderam os seus 
empregos, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

Or. en

Alteração 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional 
voluntária dos trabalhadores, facilita a
antecipação e o desenvolvimento de novas 
qualificações e competências necessárias 
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igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

no sentido da transição para um 
desenvolvimento sustentável em termos 
ambientais e sociais, incentiva um nível 
elevado de educação e de formação, 
incentiva a igualdade entre homens e 
mulheres, bem como a igualdade de 
oportunidades e a não discriminação, 
fortalece a inclusão social e combate a 
pobreza, contribuindo assim para as 
prioridades da União Europeia no tocante 
ao reforço da coesão económica, social e 
territorial.

Or. en

Alteração 135
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e a criação e preservação de 
empregos de qualidade, apoia a 
mobilidade geográfica e profissional 
voluntária dos trabalhadores, facilita a sua 
adaptação à mudança, incentiva um nível 
elevado de educação e de formação, 
incentiva a igualdade entre homens e 
mulheres, bem como a igualdade de 
oportunidades e a não discriminação, 
fortalece a inclusão social e combate a 
pobreza, contribuindo assim para as 
prioridades da União Europeia no tocante 
ao reforço da coesão económica, social e 
territorial.

Or. de

Alteração 136
Ole Christensen
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, acelerando a 
transição dos jovens do sistema de ensino 
para o mundo do trabalho, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

Or. en

Alteração 137
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação ao longo da vida 
para todos os grupo etários, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.
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Or. de

Alteração 138
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres e a 
igualdade de oportunidades, incentiva a 
erradicação de todas as formas de 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

Or. en

Alteração 139
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros
na realização das prioridades e dos grandes 
objetivos da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
conta as orientações integradas para as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros19 e as recomendações 

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros e 
as autoridades regionais, locais, urbanas 
e outras autoridades locais competentes
na realização das prioridades e dos grandes 
objetivos para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.
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do Conselho relativas aos programas 
nacionais de reforma.

Or. en

Alteração 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros
na realização das prioridades e dos 
grandes objetivos da Estratégia Europa 
2020 para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. O FSE apoia a 
conceção e a execução de políticas e ações, 
tendo em conta as orientações integradas 
para as políticas económicas e de emprego 
dos Estados-Membros19 e as
recomendações do Conselho relativas aos 
programas nacionais de reforma.

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros
na realização, pelo menos, dos grandes 
objetivos da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
conta o conceito de «bom trabalho» e
assegurando que as atividades apoiadas 
pelo FSE contribuem para a execução da 
Agenda do Trabalho Digno da ONU e da 
OIT em todos os seus aspetos. Todas as 
políticas e ações apoiadas pelo FSE têm 
de respeitar rigorosamente as Normas 
Internacionais de Trabalho e as 
Convenções da OIT, e, em especial, o 
compromisso para promover o emprego 
pleno, produtivo e escolhido de livre 
vontade, tal como estabelecido na 
Convenção n.º 122 da OIT.

Or. en

Alteração 141
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros 2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros
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na realização das prioridades e dos grandes 
objetivos da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
conta as orientações integradas para as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros19 e as recomendações do 
Conselho relativas aos programas 
nacionais de reforma.

na realização das prioridades e dos grandes 
objetivos da União Europeia, garantindo 
flexibilidade suficiente para permitir que 
os Estados-Membros deem resposta aos 
seus próprios pontos de estrangulamento 
específicos no que diz respeito à 
realização dos objetivos da Europa 2020 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. O FSE apoia a 
conceção e a execução de políticas e ações, 
tendo em conta as orientações integradas 
para as políticas económicas e de emprego 
dos Estados-Membros19 e as 
recomendações do Conselho relativas aos 
programas nacionais de reforma.

Or. en

Alteração 142
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros
na realização das prioridades e dos grandes 
objetivos da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
conta as orientações integradas para as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros19 e as recomendações do 
Conselho relativas aos programas 
nacionais de reforma.

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros
no reforço da coesão social e na realização 
das prioridades e dos grandes objetivos da 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
conta as orientações integradas para as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros19 e as recomendações do 
Conselho relativas aos programas 
nacionais de reforma e as estratégias, bem 
como a evolução, refletidas nos relatórios 
sociais nacionais.

Or. en
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Alteração 143
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração e as
pessoas mais afastadas do mercado de 
trabalho, as pessoas com deficiência, os 
migrantes, os refugiados e os requerentes 
de asilo, os sem-abrigo e outros grupos 
em risco de pobreza, as crianças e os 
jovens, os idosos, as minorias étnicas, as 
comunidades marginalizadas ou as 
comunidades em risco de marginalização
e as pessoas em situação de exclusão 
social. O FSE proporciona igualmente 
apoio às empresas, às microempresas e às 
empresas cooperativas que promovem os 
interesses dos seus membros e 
utilizadores, bem como soluções para os 
desafios societais, e que desenvolvem as 
suas atividades no setor da economia 
social. O FSE proporciona igualmente 
apoio às organizações, aos sistemas e às 
estruturas com o propósito de facilitar a sua 
adaptação aos novos desafios, promover a 
boa governação e a aplicação das reformas, 
em especial nos domínios da atividade 
sociocultural e cultural, do emprego, da 
educação, da não discriminação e das 
políticas sociais.

Or. en

Alteração 144
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas.
Em particular, são apoiados os indivíduos 
e os grupos excluídos ou em risco de 
exclusão do mercado de trabalho, do 
acesso à educação e formação de 
qualidade, em situação desfavorecida ou 
ameaçados de marginalização no 
mercado de trabalho, como os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas com deficiência, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social.  O FSE proporciona 
igualmente apoio aos trabalhadores, às 
empresas e aos empresários, bem como
aos sistemas e às estruturas com o 
propósito de facilitar a sua adaptação aos 
novos desafios, promover a boa 
governação e a aplicação das reformas, em 
especial nos domínios do emprego, da 
educação e da formação profissional e 
contínua, bem como das políticas sociais.

Or. it

Alteração 145
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas,
em particular, os indivíduos e os grupos 
excluídos ou em risco de exclusão do 
mercado de trabalho, do acesso à 
educação e formação de qualidade, em 
situação desfavorecida ou ameaçados de 
marginalização no mercado de trabalho,
como os desempregados de longa duração, 
as pessoas com deficiência, os migrantes, 
as minorias, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
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das reformas, em especial nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais.

exclusão social.  O FSE proporciona 
igualmente apoio aos trabalhadores, às 
empresas e aos empresários, bem como
aos sistemas e às estruturas com o 
propósito de facilitar a sua adaptação aos 
novos desafios, promover a boa 
governação e a aplicação das reformas, em 
especial nos domínios do emprego, da 
educação e da formação profissional e 
contínua, bem como das políticas sociais.

Or. it

Alteração 146
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, 
especialmente os desempregados de longa 
duração e as pessoas sistematicamente 
excluídas do mercado de trabalho, como
as pessoas com deficiência, os migrantes, 
as minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social ou em risco de pobreza. O 
FSE proporciona igualmente apoio aos 
trabalhadores, às empresas e aos 
empresários, bem como aos sistemas e às 
estruturas com o propósito de facilitar a sua 
adaptação aos novos desafios, promover a 
boa governação e a aplicação das reformas, 
em especial nos domínios do emprego, da 
educação e das políticas sociais e da 
formação profissional inicial e contínua.

Or. en

Alteração 147
Pervenche Berès
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 148
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 150
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos sistemas 
e às estruturas com o propósito de facilitar 
a sua adaptação aos novos desafios, 
promover a boa governação e a aplicação 
das reformas, em especial nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais. Neste contexto, é necessário 
promover a aprendizagem ao longo da 
vida a fim de promover as perspetivas das 
pessoas em empregos não qualificados.

Or. nl

Alteração 151
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 152
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

novos desafios, promover a boa 
governação e a aplicação das reformas, em 
especial nos domínios do emprego, da 
educação e das políticas sociais.

Or. en

Alteração 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 155
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Alteração 156
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 157
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 158
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\904731PT.doc 73/216 PE489.537v02-00

PT

Alteração 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 160
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito dos objetivos temáticos 
adiante enunciados, e em conformidade 
com o artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…], o FSE apoia as prioridades de 
investimento seguintes:

1. No âmbito dos objetivos temáticos do
artigo 9.º, n.os 8, 9, 10 e 11, do 
Regulamento (UE) n.º [RDC…], adiante 
devidamente enunciados nas alíneas a), 
b), c) e d), e de acordo com a missão que 
lhe está atribuída, o FSE apoia as 
prioridades de investimento seguintes:

Or. en
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Alteração 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores mediante:

(a) Promoção do emprego de elevada 
qualidade e do trabalho de qualidade e 
digno mediante:

Or. en

Alteração 162
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores mediante:

(a) Promoção do emprego de qualidade e 
apoio à mobilidade dos trabalhadores 
mediante:

Or. en

Alteração 163
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção do emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores mediante:

(a) Promoção do emprego digno e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores mediante:

Or. en
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Alteração 164
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) o acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego e os inativos, incluindo 
iniciativas locais de emprego, uma política 
de flexibilidade e de qualificação para 
empresas designada frequentemente como 
«política de mercado de trabalho próxima 
das empresas», a qual procura sobretudo
aproveitar da melhor maneira possível o 
potencial de trabalhadores mais idosos e 
de mulheres, e o apoio à mobilidade dos 
trabalhadores;

Or. de

Alteração 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) o acesso ao emprego de elevada 
qualidade para os candidatos a emprego e 
os inativos, com apoios específicos para os 
desempregados de longa duração, 
incluindo iniciativas locais de emprego e 
apoio à mobilidade voluntária dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 166
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) o acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego, os desempregados de longa 
duração, prestando especial atenção às 
pessoas mais afastadas do mercado de 
trabalho, e os inativos, incluindo 
iniciativas locais de emprego e apoio à 
mobilidade voluntária dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 167
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) o acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego e os inativos, com apoios 
específicos para os desempregados de 
longa duração, incluindo iniciativas locais 
de emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 168
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O FSE deve não só facilitar o acesso ao emprego mas também dotar os cidadãos, através de 
vários serviços de emprego como o aconselhamento e o desenvolvimento de carreiras, de 
instrumentos que os ajudem a procurar trabalho de forma ativa e a adaptarem-se a mercados 
de trabalho flexíveis.

Alteração 170
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi
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Alteração 171
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) o acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego e os inativos, incluindo 
iniciativas locais de emprego e apoio à 
orientação, à mobilidade e à reconversão 
profissionais;

Or. fr

Alteração 172
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) Promoção do emprego para os 
candidatos a emprego e os inativos (com 
especial destaque para as pessoas com 
mais idade e mulheres), incluindo 
iniciativas locais de emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores;

Or. nl

Alteração 173
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a integração sustentável no mercado 
laboral dos jovens que não trabalham, não 
estudam, nem se encontram em formação;

ii) a integração sustentável no mercado 
laboral dos jovens, nomeadamente os que 
não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação;



AM\904731PT.doc 79/216 PE489.537v02-00

PT

Or. fr

Alteração 174
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) a integração sustentável no mercado 
laboral dos jovens que não trabalham, não 
estudam, nem se encontram em formação;

(ii) a integração sustentável no mercado 
laboral ou numa formação dos jovens que 
não trabalham, não estudam, nem se 
encontram em formação;

Or. de

Alteração 175
Lívia Járóka

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a integração sustentável no mercado 
laboral dos jovens que não trabalham, não 
estudam, nem se encontram em formação;

ii) a integração sustentável no mercado 
laboral dos jovens que não trabalham, não 
estudam, nem se encontram em formação, 
em especial dos jovens membros de 
comunidades marginalizadas;

Or. en

Alteração 176
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o emprego por conta própria, o iii) o emprego por conta própria, o 
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empreendedorismo e a criação de 
empresas;

empreendedorismo, a criação, o 
desenvolvimento estável e a transmissão 
de empresas, nomeadamente das 
microempresas e das pequenas empresas;

Or. fr

Alteração 177
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas;

iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas, com destaque para as 
microempresas, sobretudo as do setor da 
economia social, bem como para as 
microempresas que empregam pessoas em 
risco de exclusão social e pessoas 
vulneráveis que se encontram em situação 
desfavorável no que se refere ao acesso ao 
mercado de crédito convencional;

Or. en

Alteração 178
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas;

iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo, nomeadamente o 
empreendedorismo social, e a criação de 
empresas;

Or. fr
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Alteração 179
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas;

(iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas, sobretudo de jovens;

Or. de

Alteração 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional e 
privada;

iv) a conciliação da vida profissional e 
privada e a igualdade entre homens e 
mulheres;

Or. en

Alteração 181
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional e 
privada;

iv) a igualdade entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho e a igualdade na 
progressão na carreira, a independência 
económica de mulheres e homens e a 
conciliação da vida profissional e privada;

Or. en
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Alteração 182
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional e 
privada;

iv) a igualdade entre homens e mulheres no 
acesso ao trabalho, na progressão na 
carreira e nas remunerações, bem como a 
conciliação da vida profissional, familiar e 
privada;

Or. fr

Alteração 183
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional e 
privada;

iv) a igualdade entre homens e mulheres no 
acesso ao trabalho e à formação contínua 
com progressão na carreira, 
nomeadamente com vista à luta contra as 
carreiras estacionárias das mulheres, e a 
conciliação da vida profissional e privada;

Or. fr

Alteração 184
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional e 
privada;

iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional, familiar
e privada;
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Or. en

Alteração 185
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional e 
privada;

(iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
a conciliação da vida profissional, familiar
e privada, também através de 
qualificações a tempo parcial para mães e 
pais solteiros;

Or. de

Alteração 186
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) ações de acompanhamento e apoio 
relevante, bem como serviços de 
assistência e de proximidade que 
melhorem as oportunidades de emprego;

Or. en

Alteração 187
Inês Cristina Zuber

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

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança;

Suprimido

Or. pt

Alteração 188
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

(v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança;

(v) a justiça e a solidariedade entre as 
gerações, a mudança demográfica, assim 
como a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança;

Or. de

Alteração 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança;

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança 
relacionada com a transição para um 
desenvolvimento sustentável em termos 
ambientais e sociais;

Or. en

Alteração 190
Lívia Járóka
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança;

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança e o 
acesso a uma formação profissional de 
qualidade;

Or. en

Alteração 191
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança;

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança, em 
particular nas PME e microempresas;

Or. fr

Alteração 192
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

v-A) medidas ativas do mercado de 
trabalho sob a forma de pacotes 
coordenados de serviços personalizados, 
destinados a facilitar a integração dos 
trabalhadores despedidos no mercado de 
trabalho;

Or. en
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Alteração 193
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

vi) o envelhecimento ativo e saudável; vi) a melhoria da qualidade do emprego, 
das condições e do ambiente de trabalho, 
da saúde e da segurança no local de 
trabalho, bem como o apoio ao 
envelhecimento ativo dos trabalhadores 
de idade mais avançada;

Or. it

Alteração 194
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) o envelhecimento ativo e saudável; vi) a melhoria da qualidade do emprego, 
das condições de trabalho, da saúde no 
trabalho, bem como o apoio ao
envelhecimento ativo dos trabalhadores;

Or. fr

Alteração 195
Andrea Cozzolino

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

Texto da Comissão Alteração

vi) o envelhecimento ativo e saudável; vi) a melhoria da qualidade do emprego, 
das condições e do ambiente de trabalho, 
da saúde e da segurança no local de 
trabalho, bem como o apoio ao 
envelhecimento ativo e saudável;



AM\904731PT.doc 87/216 PE489.537v02-00

PT

Or. it

Justificação

Considera-se indispensável garantir explicitamente o empenho na obtenção de níveis 
elevados de segurança no local de trabalho, como pré-requisito essencial para assegurar o 
envelhecimento ativo.

Alteração 196
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) o envelhecimento ativo e saudável; vi) o envelhecimento ativo e saudável dos 
trabalhadores, através da melhoria das 
condições de trabalho e ambientais, da 
saúde no trabalho e de ações de promoção 
dos trabalhadores idosos; 

Or. en

Alteração 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Texto da Comissão Alteração

(vi) o envelhecimento ativo e saudável; (vi) a vida e o envelhecimento ativos e 
saudáveis, assim como atividade física e 
desporto de base;

Or. de

Alteração 198
Heinz K. Becker

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

(vi) o envelhecimento ativo e saudável; (vi) o envelhecimento ativo e saudável 
enquanto processo ao longo da vida;

Or. de

Alteração 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

vii) a modernização e a consolidação das 
instituições do mercado de trabalho, 
incluindo medidas destinadas a aumentar 
a mobilidade laboral transfronteiras;

vii) a erradicação progressiva das formas 
de trabalho precárias e o apoio à
mobilidade social ascendente para um 
emprego regular estável e seguro;

Or. en

Alteração 200
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

vii) a modernização e a consolidação das 
instituições do mercado de trabalho, 
incluindo medidas destinadas a aumentar a 
mobilidade laboral transfronteiras;

vii) a modernização e a consolidação das 
organizações do mercado de trabalho, a 
promoção de parcerias, pactos e 
iniciativas mediante a criação de redes 
entre as partes interessadas, tais como os 
parceiros sociais e as organizações não-
governamentais, a nível transnacional, 
nacional, regional e local, a fim de 
consolidar o caráter inclusivo do mercado 
de trabalho, apoiar a inclusão de medidas 
destinadas a aumentar a mobilidade laboral 
transfronteiras, e melhorar os serviços de 
informação, aconselhamento e 
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correspondência entre oferta e procura de 
emprego para empregadores e 
trabalhadores móveis, independentemente 
do seu estatuto;

Or. en

Alteração 201
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

vii) a modernização e a consolidação das 
instituições do mercado de trabalho, 
incluindo medidas destinadas a aumentar a 
mobilidade laboral transfronteiras;

vii) a modernização e a consolidação das 
instituições do mercado de trabalho, dos 
serviços de emprego públicos e privados,
incluindo medidas destinadas a aumentar a 
mobilidade laboral transfronteiras;

Or. en

Alteração 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 203
Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(vii-A) a melhoria das condições de 
trabalho (da higiene e segurança, à saúde 
e ritmos de trabalho), relações contratuais 
estáveis, níveis salariais adequados, 
horários de trabalho compatíveis com a 
vida familiar;

Or. pt

Alteração 204
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida mediante:

(b) A concretização do objetivo temático 
«Investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida» mediante:

Or. fr

Alteração 205
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida mediante:

(b) Investimento na educação e na 
formação, na cooperação entre educação 
e serviços de apoio aos jovens, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida mediante:

Or. de
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Alteração 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimento na educação, nas
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida mediante:

(b) Investimento na educação, na 
adequação das competências e na 
aprendizagem ao longo da vida mediante:

Or. fr

Alteração 207
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida mediante:

(b) Investimento na educação, nas 
competências, na formação e na 
aprendizagem ao longo da vida mediante:

Or. en

Alteração 208
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

i) a redução do abandono escolar precoce e 
o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

i) a redução e prevenção do abandono
escolar precoce e o estabelecimento de 
condições de igualdade no acesso a 
programas de desenvolvimento durante a 
primeira infância, ao ensino primário e 
secundário, bem como a oportunidades de 
aprendizagem informal e não formal;
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Or. en

Alteração 209
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

i) a redução do abandono escolar precoce e 
o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

i) a redução do abandono escolar precoce e 
o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário, bem como à 
aprendizagem informal e não formal;

Or. en

Alteração 210
Lívia Járóka

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

Texto da Comissão Alteração

i) a redução do abandono escolar precoce e 
o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

i) a redução do abandono escolar precoce e 
o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário inclusivo;

Or. en

Alteração 211
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a redução do abandono escolar precoce e 
o estabelecimento de condições de 

i) a redução do abandono escolar e o 
estabelecimento de condições de igualdade 
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igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

no acesso ao ensino infantil, primário e 
secundário;

Or. fr

Alteração 212
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e 
equivalente, com vista a aumentar os níveis 
de participação e de habilitações;

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e 
equivalente, com vista a aumentar os níveis 
de participação e de habilitações e a 
promover a igualdade de acesso para 
grupos sociais desfavorecidos;

Or. en

Alteração 213
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e
equivalente, com vista a aumentar os
níveis de participação e de habilitações;

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
do acesso das instalações de formação 
superior e profissional, com vista a 
aumentar os níveis de participação e de 
habilitações;

Or. en

Alteração 214
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e 
equivalente, com vista a aumentar os níveis 
de participação e de habilitações;

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura da formação profissional, do 
ensino superior e equivalente, com vista a 
aumentar os níveis de participação e de 
habilitações;

Or. fr

Alteração 215
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

(iii) a melhoria do acesso não 
discriminatório à aprendizagem ao longo 
da vida, à atualização das aptidões e das 
competências dos trabalhadores e o 
aumento da pertinência do ensino e da 
formação ministrados para o mercado de 
trabalho, sendo que deverão ser tidos em 
conta, entre outros, sobretudo os 
seguintes aspetos:
- diminuição da escassez de pessoal 
qualificado na área comercial e não 
comercial da economia social, através de
formação contínua e recrutamento de 
jovens para profissões na economia 
social;
- projetos de formação profissional 
inovadores;
- promotores de postos de aprendizagem 
em todos os setores, incluindo na 
economia social;
- medidas de apoio para simplificar o 
acesso à formação no setor dos cuidados;

Or. de
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Alteração 216
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho, bem como o 
acompanhamento da transição entre o 
ensino, a formação profissional e o 
emprego;

Or. en

Alteração 217
Ole Christensen

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho, a definição e o 
desenvolvimento de estruturas e de 
quadros para o sistema de aprendizagem 
dual;

Or. en

Justificação

As estatísticas revelam que os sistemas com vertentes de aprendizagem dual registam taxas 
de abandono escolar precoce e de desemprego juvenil mais baixas, uma vez que estes 
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sistemas podem contribuir para aumentar a empregabilidade dos jovens. Devem ser 
atribuídos fundos para cobrir as despesas iniciais dos Estados-Membros que, como parte 
integrante dos seus programas nacionais de reforma, tenham decidido definir e desenvolver 
um sistema de aprendizagem dual.

Alteração 218
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

(iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, o apoio à entrada no 
mercado de trabalho e a medidas que 
criam ligação com a prática na 
qualificação profissional inicial, a
atualização das aptidões e das 
competências dos trabalhadores e o 
aumento da pertinência do ensino e da 
formação ministrados para o mercado de 
trabalho;

Or. de

Alteração 219
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

(iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho destinados a todos os 
grupos etários, desde jovens a idosos;

Or. de



AM\904731PT.doc 97/216 PE489.537v02-00

PT

Alteração 220
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para 
o mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização e 
reciclagem das aptidões e das 
competências das pessoas e o aumento da 
sua aprendizagem informal e não formal, 
bem como o aumento da pertinência da 
formação ministrada para o mercado de 
trabalho; a promoção da transição entre o 
ensino, a formação profissional e o 
emprego;

Or. en

Alteração 221
Sylvana Rapti

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho, bem como fórmulas 
para a transição entre o ensino, a 
formação profissional e o acesso ao 
emprego;

Or. en
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Alteração 222
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho, bem como fórmulas 
para a transição entre o ensino, a 
formação profissional e o acesso ao 
emprego;

Or. en

Alteração 223
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para 
o mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso, mais equitativo, à 
aprendizagem ao longo da vida, à 
validação da experiência adquirida, em 
particular no que diz respeito a pessoas 
envolvidas voluntariamente em meios 
associativos, e à atualização das aptidões e 
das competências dos trabalhadores,
incluindo no sentido de garantir o 
envelhecimento ativo dos trabalhadores;

Or. fr

Alteração 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho, incluindo através da 
criação de parcerias entre programas de 
formação inicial e empresas;

Or. fr

Alteração 225
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da aplicação ou da criação de 
sistemas de aprendizagem;

Or. fr

Alteração 226
Inês Cristina Zuber

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores;



PE489.537v02-00 100/216 AM\904731PT.doc

PT

do ensino e da formação ministrados para 
o mercado de trabalho;

Or. pt

Alteração 227
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões, dos conhecimentos, das 
qualificações e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

Or. fr

Alteração 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

(iii) o aumento da empregabilidade e da 
adaptabilidade dos trabalhadores, 
melhorando o acesso à aprendizagem ao 
longo da vida, à atualização das aptidões e 
das competências dos trabalhadores e o 
aumento da pertinência do ensino e da 
formação ministrados para o mercado de 
trabalho;

Or. nl
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Alteração 229
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho;

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências dos 
trabalhadores e o aumento da pertinência 
do ensino e da formação ministrados para o 
mercado de trabalho, bem como formas de 
apoio à transição do ensino para a 
formação profissional e o emprego;

Or. fr

Alteração 230
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) a qualificação de trabalhadores 
mais idosos no local de trabalho, para 
evitar a subida da taxa de desemprego 
neste segmento etário e apoiar o aumento 
da idade de reforma através do 
prolongamento da vida ativa.

Or. de

Alteração 231
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) a melhoria da interligação entre os 
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sistemas de ensino e de formação e o 
mercado de trabalho, para reforçar as 
competências de forma mais orientada e 
reconhecer os requisitos de mercados de 
trabalho modernos relativos a 
trabalhadores altamente qualificados e 
para permitir uma aprendizagem ao longo 
da vida, em especial, através da criação, 
reforma e alargamento de um sistema de 
formação dual.

Or. de

Alteração 232
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) o apoio ao recrutamento de 
candidatos para a formação dual e 
profissional, assim com um enraizamento 
mais forte e uma valorização deste 
sistema e das qualificações profissionais a 
nível europeu que lhe estão associadas; 

Or. de

Alteração 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) a melhoria das aptidões e das 
competências através de atividades 
desportivas;

Or. en
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Alteração 234
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) uma abordagem prospetiva das 
áreas profissionais e necessidades de 
formação e um melhor acesso, mais 
equitativo, a contratos por domínios 
setoriais e territórios, a fim de estar mais 
perto das necessidades reais;

Or. fr

Alteração 235
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promoção do estabelecimento ou do 
desenvolvimento de um sistema de 
formação profissional dual.

Or. de

Alteração 236
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

i) a inclusão ativa; i) a inclusão;

Or. en
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Alteração 237
Anthea McIntyre

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

i) a inclusão ativa;
ii) a integração de comunidades 
marginalizadas tais como os ciganos;
iii) a luta contra as discriminações com 
base no género, origem étnica ou racial, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual;
iv) a melhoria do acesso a serviços 
sustentáveis, de grande qualidade e a 
preços comportáveis, mormente cuidados 
de saúde e serviços sociais de interesse 
geral;
v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;
vi) estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais.

Or. en

Justificação

O âmbito de intervenção do FSE não deve ser alargado e deve aderir ao artigo 162.º do 
TFUE.

Alteração 238
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 − n.º 1 − alínea c) − parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 239
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

(i) a inclusão ativa; (i) a inclusão ativa, sendo necessário ter 
especialmente em conta os seguintes 
objetivos:
(a) a integração social e profissional de 
pessoas mais afastadas do mercado de 
trabalho que se encontram numa situação 
de desemprego de longa duração,
(b) a integração social e profissional de 
jovens individual e socialmente 
desfavorecidos enquanto abordagens 
preventivas e integrativas para evitar e 
combater a pobreza,
(c) a integração social e profissional de 
mulheres desempregadas de longa 
duração, assim como de pessoas excluídas 
de todos os grupos etários com 
dificuldades sociais específicas, tais como 
pessoas sem abrigo, delinquentes, etc.,
(d) a integração social e profissional de 
desempregados com problemas de saúde, 
sobretudo doentes crónicos, doentes 
mentais e pessoas que sofrem de 
dependência,
(e) as medidas para a promoção da saúde;
(f) a transmissão de competências práticas 
para a vida quotidiana.
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Or. de

Alteração 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

i) a inclusão ativa; i) a inclusão ativa;

- abordagens integradas de inclusão ativa 
para pessoas em idade ativa que apoiam 
percursos holísticos e personalizados para 
a inclusão, a qualidade no trabalho e a 
participação social (com medidas sociais, 
de integração comunitária e de 
reinserção), contribuindo para garantir 
um rendimento mínimo adequado, o 
acesso a serviços de qualidade e mercados 
de trabalho inclusivos;
- a integração de uma abordagem assente 
no ciclo de vida para garantir a prestação 
de serviços de apoio integrado a fim de 
reduzir a pobreza e a exclusão social de 
crianças e pessoas idosas.

Or. en

Alteração 241
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

i) a inclusão ativa; i) a inclusão ativa;

Abordagens integradas de inclusão ativa 
para pessoas em idade ativa que apoiam 
percursos holísticos e personalizados para 
a inclusão, o trabalho digno e a 
participação social (com medidas sociais, 
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de integração comunitária e de 
reinserção), contribuindo para garantir 
um rendimento mínimo adequado, a 
igualdade de acesso a serviços de 
qualidade e mercados de trabalho 
inclusivos.
A garantia de prestação de serviços de 
apoio integrado a fim de reduzir a pobreza 
e a exclusão social de crianças e pessoas 
idosas.

Or. en

Alteração 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(i) a inclusão ativa; (i) a inclusão ativa de todas as pessoas, 
tanto através da promoção da 
participação no mercado de trabalho, 
como através do combate global à 
pobreza, discriminação e exclusão; 

Or. de

Alteração 243
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

i) a inclusão ativa; i) a inclusão ativa das pessoas excluídas 
ou em risco de exclusão do acesso à 
educação e à formação e do mercado de 
trabalho;

Or. it
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Alteração 244
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) a luta contra a pobreza de pessoas em 
risco, independentemente da sua idade, 
com destaque para a prevenção e a 
identificação precoce;

Or. en

Alteração 245
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) a promoção dos direitos e do 
bem-estar das crianças, de forma a 
proteger as crianças em risco e lutar 
contra a pobreza infantil;

Or. en

Alteração 246
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-C) a promoção do envelhecimento ativo 
sem pobreza, tendo especialmente em 
conta as mulheres;
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Or. en

Alteração 247
Lívia Járóka

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 248
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a integração de comunidades 
marginalizadas;

Or. en

Alteração 249
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a luta contra as discriminações com 
base no género, origem étnica ou racial, 
religião ou crença, deficiência, idade ou
orientação sexual;

iii) a luta contra todas as formas de 
discriminação com base no género, origem 
étnica ou racial, religião ou crença, 
deficiência, idade, orientação sexual ou 
identidade de género;
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Or. en

Alteração 250
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a luta contra as discriminações com 
base no género, origem étnica ou racial, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual;

iii) a luta contra as discriminações com 
base no género, origem étnica ou racial, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual e a garantia de 
igualdade de oportunidades;

Or. en

Alteração 251
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

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

iv) medidas destinadas a quebrar o ciclo 
de pobreza e a promover a participação 
ativa das crianças e dos jovens na 
sociedade, por exemplo através da 
melhoria da igualdade de acesso a 
serviços públicos sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, 
mormente cuidados de saúde, serviços de 
educação durante a primeira infância e 
de guarda de crianças, apoio familiar e 
ensino público socialmente inclusivo;

Or. en

Alteração 252
Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

iv) a melhoria do acesso a serviços 
públicos - de propriedade pública e gestão 
pública, com participação democrática 
dos utentes nesses serviços públicos - em 
áreas essenciais ao bem estar das 
populações designadamente saúde, 
educação, justiça, água, habitação, 
transportes, cuidados a crianças e idosos;

Or. pt

Alteração 253
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

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

iv) a melhoria do acesso a serviços 
sustentáveis, de grande qualidade e a 
preços comportáveis, para os destinatários 
das políticas de inclusão social;

Or. it

Alteração 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

iv)a melhoria do acesso a serviços 
sustentáveis, de grande qualidade e a 
preços comportáveis, mormente cuidados 
de saúde, nomeadamente através da 
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geral; implementação de plataformas europeias 
e de projetos-piloto com vista ao reforço 
da difusão de iniciativas no âmbito da 
saúde em linha (telemedicina, 
telemonitorização), e serviços sociais de 
interesse geral

Or. fr

Alteração 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Texto da Comissão Alteração

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

(iv) a melhoria do acesso a serviços 
sustentáveis, de grande qualidade e a 
preços comportáveis, mormente cuidados 
de saúde, promoção da saúde através de 
atividade física benéfica para a saúde, 
desporto de base e serviços sociais de 
interesse geral;

Or. de

Alteração 256
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 257
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;

v) a promoção da economia social e dos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo serviços públicos;

Or. en

Alteração 259
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;

v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais, bem como dos setores 
socioculturais e criativos e das 
organizações não-governamentais e 
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cooperativas;

Or. en

Alteração 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;

v) a promoção da economia social, das 
empresas sociais e da RSE, incluindo 
através da instituição de um rótulo social;

Or. fr

Alteração 261
Lívia Járóka

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

Texto da Comissão Alteração

v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;

v) a promoção do empreendedorismo 
social, da economia social e das empresas 
sociais;

Or. en

Alteração 262
Heinz K. Becker

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

Texto da Comissão Alteração

(v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;

(v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais inovadoras;
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Or. de

Alteração 263
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) a promoção da economia social e das 
empresas sociais;

v) a promoção da economia social e 
solidária e das empresas sociais;

Or. fr

Alteração 264
Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

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

(vi) estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais, sendo 
necessário ter em conta, entre outras 
coisas, o seguinte: (a) estratégias contra o 
isolamento e a exclusão; (b) ofertas na 
área social que contribuam para superar 
a exclusão social; (c) estratégias para a 
melhoria da situação de famílias 
monoparentais e familiares prestadores de 
cuidados; (d) promoção de serviços de 
proximidade;

Or. de

Alteração 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c) – subalínea vi-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

vi-A) medidas destinadas a quebrar o 
ciclo de pobreza, tais como o apoio 
familiar, o acesso a serviços de elevada 
qualidade e a promoção da participação 
das crianças na sociedade;

Or. en

Alteração 266
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência da administração pública, 
mediante:

(d) Reforço da capacidade institucional e 
da eficiência e da participação da 
administração pública e promoção do 
desenvolvimento de capacidades junto de 
parceiros sociais, organizações não-
governamentais, autoridades regionais e 
locais e outras partes interessadas, em 
especial dos parceiros referidos no artigo 
5.º do Regulamento (UE) n.º [RDC…],
mediante:

Or. en

Alteração 267
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

i) o investimento nas capacidades 
institucionais e na eficiência das 
administrações e dos serviços públicos, a 
fim de realizar reformas, legislar melhor e 

i) o investimento nas capacidades 
institucionais e na eficiência das 
administrações e dos serviços públicos, 
incluindo a nível local e regional, a fim de 
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governar bem. realizar reformas, legislar melhor e 
aumentar a sua capacidade de governar 
bem.

Or. en

Alteração 268
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

Esta prioridade de investimento só é 
aplicável no território dos
Estados-Membros que tenham, pelo 
menos, uma região de nível NUTS 2, nos 
termos do artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º […], ou nos 
Estados-Membros elegíveis para apoio do 
Fundo de Coesão.

Esta prioridade de investimento só é 
aplicável nos Estados-Membros que 
podem beneficiar do apoio do Fundo de 
Coesão ou nos Estados-Membros com uma 
ou mais regiões de nível NUTS 2, nos 
termos da definição do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º [...] .
Nesses Estados-Membros, podem ser 
realizadas ações que, contribuindo para o 
reforço das capacidades institucionais e 
para a eficiência dos órgãos 
administrativos e dos serviços públicos de 
que usufruem as referidas regiões, 
tenham lugar em todo o território do 
Estado-Membro em causa.

Or. it

Alteração 269
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) o investimento nas capacidades 
institucionais a nível local e regional, a 
fim de realizar reformas para aumentar a 
sua capacidade de governar bem;
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Or. en

Alteração 270
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes, em especial dos parceiros sociais 
e das organizações não-governamentais, 
incluindo as organizações socioculturais e 
ambientais, na aplicação de programas 
operacionais que operam no domínio do 
emprego, da educação, das políticas sociais 
e socioculturais, bem como o 
estabelecimento de pactos setoriais e
territoriais de preparação de reformas a 
nível nacional, regional e local.

Or. en

Alteração 271
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local;

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes, nomeadamente os parceiros 
previstos no artigo 5.º do regulamento 
geral, que operam no domínio do emprego, 
da educação, da formação profissional 
inicial e contínua e da aprendizagem ao 
longo da vida e das políticas sociais e o 
estabelecimento de pactos setoriais e 
territoriais de preparação de reformas a 
nível nacional, regional e local;

Or. fr



AM\904731PT.doc 119/216 PE489.537v02-00

PT

Alteração 272
Andrea Cozzolino

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação, da aprendizagem 
ao longo da vida e das políticas sociais e o 
estabelecimento de pactos setoriais e 
territoriais de preparação de reformas a 
nível nacional, regional e local.

Or. it

Justificação

Considera-se importante referir especificamente o papel da aprendizagem ao longo da vida, 
sobretudo à luz das incertezas resultantes das alterações profundas atualmente em curso no 
mercado de trabalho.

Alteração 273
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação, das políticas 
sociais, dos serviços públicos e de 
proximidade e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

Or. en
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Alteração 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais tendo em vista 
melhorias e o progresso social a nível 
nacional, regional e local.

Or. en

Alteração 275
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) o investimento no princípio de 
parceria e na criação de capacidades 
junto dos parceiros referidos no artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º [RDC...], a fim 
de garantir o envolvimento e a 
participação destes parceiros na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação dos programas e operações.

Or. en

Alteração 276
Mara Bizzotto

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

ii-A) criação de capacidades para os 
pactos territoriais e as iniciativas locais, a 
fim de promover a dimensão territorial do 
FSE;

Or. it

Alteração 277
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) o reforço das capacidades 
institucionais dos parceiros previstos no 
artigo 5.º do regulamento geral e o apoio 
às ações destinadas à aplicação desse 
regulamento;

Or. fr

Alteração 278
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o apoio à transição para uma economia 
menos dependente do carbono, adaptada às 
alterações climáticas, baseada numa gestão 
ótima dos recursos e ambientalmente 
sustentável, através da reforma dos 
sistemas de ensino e de formação, da 
adaptação das competências e das 
qualificações, da requalificação dos 
trabalhadores e da criação de novos 
empregos em setores relacionados com o 
ambiente e a energia;

(a) o apoio à transição para uma economia 
menos dependente do carbono, adaptada às 
alterações climáticas, baseada numa gestão 
ótima dos recursos e ambientalmente 
sustentável, através da melhoria dos 
sistemas de ensino e de formação, da 
adaptação das competências e das 
qualificações, da requalificação dos 
trabalhadores e da criação de novos 
empregos em setores relacionados com o 
ambiente e a energia;
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Or. fr

Alteração 279
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o apoio à transição para uma economia 
menos dependente do carbono, adaptada às 
alterações climáticas, baseada numa gestão 
ótima dos recursos e ambientalmente 
sustentável, através da reforma dos 
sistemas de ensino e de formação, da 
adaptação das competências e das 
qualificações, da requalificação dos 
trabalhadores e da criação de novos 
empregos em setores relacionados com o 
ambiente e a energia;

(a) o apoio à transição para uma economia 
menos dependente do carbono, adaptada às 
alterações climáticas, baseada numa gestão 
ótima dos recursos e ambientalmente 
sustentável, através da reforma dos 
sistemas de ensino e de formação, da 
adaptação dos comportamentos, das 
competências e das qualificações, da 
requalificação dos trabalhadores e da 
criação de novos empregos em setores 
relacionados com o ambiente e a energia;

Or. fr

Alteração 280
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, através do desenvolvimento de 
estudos de pós-graduação, da formação de 
investigadores e da criação de redes e de 
parcerias entre instituições do ensino 
superior, centros de tecnologia e 
investigação e empresas;

(c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, nomeadamente de redes 
inovadoras no setor sociocultural e 
criativo, através do desenvolvimento de 
estudos de pós-graduação, da formação de 
investigadores e da criação de redes e de 
parcerias entre instituições do ensino 
superior, centros de tecnologia e 
investigação e empresas;

Or. en
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Alteração 281
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, através do desenvolvimento de 
estudos de pós-graduação, da formação de 
investigadores e da criação de redes e de 
parcerias entre instituições do ensino 
superior, centros de tecnologia e 
investigação e empresas;

(c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, através do desenvolvimento de 
estudos de pós-graduação e das 
competências empresariais, da formação 
de investigadores e da criação de redes e de 
parcerias entre instituições do ensino 
superior, centros de tecnologia e 
investigação e empresas;

Or. fr

Alteração 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano.

(d) o fomento do contributo das pequenas 
e médias empresas para alcançar um 
desenvolvimento sustentável em termos 
ambientais e sociais, através da promoção 
da adaptabilidade das empresas e dos 
trabalhadores, bem como de um maior 
investimento em novas aptidões e 
competências.

Or. en

Alteração 283
Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – subalínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano.

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, bem como de 
um maior investimento no capital humano.

Or. pt

Alteração 284
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano.

(d) o fomento da competitividade das 
micro, pequenas e médias empresas, 
através da promoção da adaptabilidade das 
empresas e dos trabalhadores, do aumento 
do investimento no capital humano e do 
reforço do mercado de trabalho inclusivo, 
incluindo a acessibilidade das pessoas 
com deficiência, da melhoria dos regimes 
de formação e aprendizagem das PME,
em especial no que diz respeito aos jovens, 
e da promoção de empresas cooperativas, 
sistemas e estruturas que deem resposta 
aos desafios societais.

Or. en

Alteração 285
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano.

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano e a 
promoção de estabelecimentos de 
formação profissional orientados para a 
prática.

Or. de

Alteração 286
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano.

(d) o fomento da competitividade e do 
desenvolvimento estável das pequenas e 
médias empresas, através da promoção da 
adaptabilidade das empresas, dos 
empresários e dos trabalhadores, bem 
como de um maior investimento no capital 
humano, nomeadamente na formação dos 
jovens, e nos sistemas de ensino.

Or. fr

Alteração 287
Mara Bizzotto

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O FSE pode financiar também a 
assistência técnica nos termos do artigo 
52.º do Regulamento [...] [CPR].
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Or. it

Alteração 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros velam por que a 
estratégia e as ações definidas nos 
programas operacionais sejam coerentes e 
centradas na resposta aos desafios 
colocados pela transição para um 
desenvolvimento sustentável em termos 
ambientais e sociais, a fim de contribuir 
para a realização, pelo menos, dos 
principais objetivos da Estratégia Europa 
2020 em matéria de emprego, educação e 
redução da pobreza.

Or. en

Alteração 289
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 290
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 291
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

sociais nacionais, sejam coerentes e 
centradas na resposta aos desafios 
identificados nos programas nacionais de 
reforma e nas recomendações relevantes do 
Conselho formuladas ao abrigo do 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, a fim de 
contribuir para a realização dos principais 
objetivos da Estratégia Europa 2020 em 
matéria de emprego, educação e redução da 
pobreza.

Or. en

Alteração 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros velam por que a 
estratégia e as ações definidas nos 
programas operacionais sejam coerentes e 
centradas na resposta aos desafios 
identificados nos programas nacionais de 
reforma e nas recomendações relevantes do 
Conselho formuladas ao abrigo do artigo 
148.º, n.º 4, do Tratado, a fim de contribuir 
para a realização dos principais objetivos 
da Estratégia Europa 2020 em matéria de 
emprego, educação e redução da pobreza e 
cumprir a missão do fundo tal como 
previsto no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 293
Anthea McIntyre

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

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O requisito mínimo de 20 % pode distorcer a conceção do programa e reduzir a margem de 
flexibilidade para que os Estados-Membros possam tomar decisões assentes numa minuciosa 
avaliação das necessidades a fim de criar crescimento e emprego.

Alteração 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Pelo menos 30 % do total de recursos do 
FSE em cada Estado-Membro devem ser 
dedicados ao objetivo temático «Promoção 
da inclusão social e luta contra a pobreza» 
estabelecido no artigo 9.°, n.º 9, do 
Regulamento (UE) n.º […].

A prioridade de investimento «Inclusão 
ativa» deve ser incluída em todos os 
programas operacionais. Antes da 
elaboração de contratos de parceria e 
programas operacionais, a Comissão deve 
elaborar diretrizes sobre o modo como o 
FSE deve assegurar a realização do 
objetivo de redução da pobreza através de 
abordagens integradas e socialmente 
inclusivas. 

Or. en
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Alteração 295
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Antes da elaboração de contratos de 
parceria e programas operacionais, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
elaborar, em conjunto, diretrizes sobre o 
modo como o FSE deve assegurar a 
realização do objetivo de redução da 
pobreza através de abordagens integradas 
e socialmente inclusivas. 
Com o objetivo de progredir no sentido da 
realização do objetivo de redução da 
pobreza e garantir um verdadeiro 
acompanhamento deste objetivo, será 
exigido aos Estados-Membros que tornem 
os indicadores utilizados nos programas 
operacionais do FSE compatíveis com os 
do MAC social. Os Estados-Membros
comunicarão anualmente, nos seus 
programas nacionais de reforma baseados 
nos relatórios sociais nacionais e nas 
estratégias nacionais para os ciganos, as 
iniciativas adotadas a nível nacional 
através do FSE visando contribuir para a 
realização do objetivo de redução da 
pobreza.

Or. en

Alteração 296
Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Pelo menos 20 % do total de recursos do 
FSE em cada Estado-Membro devem ser 
dedicados ao objetivo temático «Promoção 
da inclusão social e luta contra a pobreza» 
estabelecido no artigo 9.°, n.º 9, do 
Regulamento (UE) n.º […]. A prioridade 
de investimento «Inclusão ativa» deve ser 
incluída em todos os PO. Antes da 
elaboração de contratos de parceria e PO, 
a Comissão deve elaborar diretrizes sobre 
o modo como o FSE deve assegurar a 
realização do objetivo de redução da 
pobreza através de abordagens integradas 
e socialmente inclusivas. 

Or. en

Alteração 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

A título de exceção, em casos devidamente 
justificados, até 20 % do total de recursos 
do FSE serão incluídos nas prioridades de 
investimento estabelecidas no artigo 5.º, 
n.º 9, alíneas a) a c), do Regulamento 
(UE) n.º [...] [FEDER].
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Or. pl

Justificação

Devido às necessidades específicas dos Estados-Membros e das regiões, é necessário criar 
um mecanismo mais flexível de concentração dos recursos destinado à luta contra a exclusão 
social e a pobreza. Dado que o FEDER também admite investimentos nesta área, o limite de 
20 % deverá referir-se tanto aos gastos no quadro do FSE, como aos gastos do FEDER..

Alteração 298
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) no caso das regiões mais 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 80 % da dotação do FSE para
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;
(b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
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operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;
(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 60 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 300
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros atingem o objetivo 
de concentração temática de acordo com as 
seguintes modalidades; em casos 
justificados de necessidades regionais e 
sub-regionais, estão previstas exceções e 
os Estados-Membros podem afastar-se 
destas modalidades a fim de ganharem 
maior flexibilidade:

Or. en

Alteração 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no

(a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram, no 
mínimo, 80 % do montante total dos 
recursos do FSE a nível nacional para os 
objetivos temáticos previstos no artigo 9.º, 
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artigo 3.º, n.º 1; n.ºs 8, 9 e 10, do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2012[RDC].

Or. en

Alteração 302
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

(a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

Or. de

Justificação

A concentração de 80 % da dotação em regiões mais desenvolvidas limita a flexibilidade. No 
entanto, esta flexibilidade reveste-se de particular importância, dada a duração do programa 
operacional de 7 anos e as fortes disparidades regionais.

Alteração 303
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80% da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1.

(a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 70% da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1.

Or. it
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Alteração 304
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80 % da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1;

a) o caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80 % da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1,
podendo ir até dez anos a fim de 
responder a necessidades territoriais 
específicas e sob reserva de proceder à 
sua definição em cooperação com os 
parceiros previstos no artigo 5.º;

Or. fr

Alteração 305
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80% da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1;

a) o caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80% da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1,
com atenção especial concedida às zonas 
de pobreza sub-regionais (territórios, 
áreas ou bacias de emprego em 
dificuldades);

Or. fr

Alteração 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

(a) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram, no mínimo,
70 % do montante total dos recursos do 
FSE a nível nacional para os objetivos 
temáticos previstos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9 e 
10, do Regulamento (UE) 
n.º [...]/2012[RDC].

Or. en

Alteração 307
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70% da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1.

(b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 60% da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 308
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 

(b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 60 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
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prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

Or. de

Justificação

A concentração de 70% da dotação em regiões em transição limita a flexibilidade. No 
entanto, esta flexibilidade reveste-se de particular importância, dada a duração do programa 
operacional de 7 anos e as fortes disparidades regionais.

Alteração 309
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

a) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1;

a) o caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80% da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1, 
podendo ir até dez anos a fim de responder 
a necessidades territoriais específicas e 
sujeito a definir, em cooperação com os 
parceiros previstos no artigo 5.º, podendo 
ir até dez anos a fim de responder a 
necessidades territoriais específicas e sob 
reserva de proceder à sua definição em 
cooperação com os parceiros previstos no 
artigo 5.º;

Or. fr

Alteração 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) no caso das regiões menos (a) no caso das regiões menos 
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desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 60 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;

desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram, no mínimo, 60 % do 
montante total dos recursos do FSE a 
nível nacional para os objetivos temáticos 
previstos no artigo 9.º, n.ºs 8, 9 e 10, do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012[RDC].

Or. en

Alteração 311
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 60% da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1.

(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 50% da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 60 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;

(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas e das regiões cujo PIB per 
capita para o período de programação de 
2007-2013 tenha sido inferior a 75 % da 
média do PIB da UE-25 em relação ao 
período de referência mas que são agora 
elegíveis no âmbito da transição ou de 
categorias de regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 60 % da 
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dotação para cada programa operacional, 
no máximo, em cinco das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes. In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Alteração 313
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

a) o caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 60% da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1;

a) o caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80% da 
dotação de cada programa operacional, no 
máximo, em quatro das prioridades de 
investimento previstas no artigo 3.º, n.º 1, 
podendo ir até dez anos a fim de 
responder a necessidades territoriais 
específicas e sob reserva de proceder à 
sua definição em cooperação com os 
parceiros previstos no artigo 5.º;

Or. fr

Alteração 314
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros possuem margens 
de discricionariedade no âmbito dos 
programas operacionais para estabelecer 
prioridades de investimento.

Or. de

Alteração 315
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O número máximo de prioridades de 
investimento referido no ponto 1 pode ser 
aumentado de 4 para 6 caso sejam 
apresentadas razões específicas que 
expliquem que essa medida é necessário a 
constitui uma resposta mais adequada às 
necessidades individuais das regiões.

Or. it

Alteração 316
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns definidos no anexo 
do presente regulamento e os indicadores 
específicos dos programas são utilizados 
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), subalínea 
ii), do Regulamento (UE) n.º […]. Todos 
os indicadores são expressos em números 
absolutos.

Os indicadores quantitativos e qualitativos
comuns definidos no anexo do presente 
regulamento e os indicadores específicos 
dos programas são utilizados em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), subalínea 
ii), do Regulamento (UE) n.º […]. Todos 
os indicadores são expressos em números 
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absolutos.

Or. en

Alteração 317
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns definidos no anexo 
do presente regulamento e os indicadores 
específicos dos programas são utilizados 
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), subalínea 
ii), do Regulamento (UE) n.º […]. Todos 
os indicadores são expressos em números 
absolutos.

Os indicadores comuns definidos no anexo 
do presente regulamento e os indicadores 
específicos dos programas são utilizados 
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), subalínea 
ii), do Regulamento (UE) n.º […]. Todos 
os indicadores são expressos em números 
absolutos e todos os dados têm de ser 
discriminados por género.

Or. en

Alteração 318
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores de realizações comuns e 
específicos dos programas referem-se a 
operações parcial ou totalmente 
executadas. Caso a natureza das operações 
apoiadas assim o exija, são fixadas metas 
quantificadas e cumulativas para 2022. Os 
indicadores de referência são fixados em 
zero.

Os indicadores rígidos e flexíveis de 
realizações comuns e específicos dos 
programas referem-se a operações parcial 
ou totalmente executadas. Caso a natureza 
das operações apoiadas assim o exija são 
fixadas metas quantificadas e cumulativas 
para 2022. Os indicadores de referência são 
fixados em zero.

Or. en
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Alteração 319
Kinga Göncz

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve elaborar um 
conjunto alargado de indicadores fiáveis 
que demonstrem claramente onde foram 
realizados progressos e ainda as áreas 
onde a utilização de fundos não 
contribuiu para a realização das metas e 
dos objetivos da União. A Comissão, em 
cooperação com os Estados-Membros, 
deve compilar dados relativos às 
diferentes faces da pobreza e da exclusão 
social, tais como a desigualdade no acesso 
à informação, bens e serviços e as 
alterações necessárias às condições a elas 
associadas. Também devem ser fornecidos 
dados desagregados relativos à situação 
dos ciganos.

Or. en

Alteração 320
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e 
de outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 

1. A participação das partes interessadas 
relevantes, mormente organizações não-
governamentais, na execução dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o artigo 
113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Nesse caso, o programa operacional 
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programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

especifica a vertente do programa que irá 
beneficiar da subvenção global, incluindo 
uma dotação financeira indicativa em favor 
de cada eixo prioritário em causa.

Or. en

Alteração 321
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação dos parceiros sociais, 
mormente organizações não-
governamentais, na programação,
execução e avaliação dos programas 
operacionais, tal como referido no artigo 
5.º do Regulamento (UE) n.º […], pode 
assumir a forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 112.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […] ou de 
assistência técnica, tal como definido nos 
artigos 108.º e 109.º do Regulamento (UE) 
n.º [...]. Os Estados-Membros devem 
tornar os regimes de subvenções globais 
acessíveis a ONG de pequena dimensão 
em todos os programas operacionais do 
FSE. Nesse caso, o programa operacional 
especifica a vertente do programa que irá 
beneficiar da subvenção global, incluindo 
uma dotação financeira indicativa em favor 
de cada eixo prioritário em causa.

Devem ser disponibilizados recursos de 
assistência técnica em todos os programas 
operacionais do FSE, com um apoio 
específico para os serviços de assistência 
técnica destinados a ONG a nível regional 
e da UE.

Or. en
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Alteração 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais e de outras
partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
conceção, na execução e na avaliação dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o artigo 
113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º […] 
ou de assistência técnica, tal como 
definido nos artigos 108.º e 109.º do 
Regulamento (UE) n.º [...]. Os 
Estados-Membros devem tornar os 
regimes de subvenções globais acessíveis 
a ONG de pequena dimensão em todos os 
programas operacionais do FSE. Nesse 
caso, o programa operacional especifica a 
vertente do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.
Devem ser disponibilizados recursos de 
assistência técnica em todos os programas 
operacionais do FSE, com um apoio 
específico para os serviços de assistência 
técnica destinados a ONG e a autoridades 
locais e regionais de pequena dimensão a 
nível regional e da UE.

Or. en

Alteração 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação das autoridades 
regionais, locais, urbanas e outras 
autoridades locais competentes, das 
organizações de cúpula representativas do 
poder local e regional, dos parceiros
sociais e de outras partes interessadas, 
mormente organizações não-
governamentais, na conceção, na
execução, no acompanhamento e na 
avaliação dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

Or. en

Alteração 324
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, tendo 
em conta as que operam a nível regional e 
local, na execução dos programas 
operacionais, e ainda dos parceiros, tal 
como referido no artigo 5.º, alíneas a), b) e 
c), do Regulamento (UE) n.º […], pode 
assumir a forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
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do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica uma
vertente do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário.

Or. en

Alteração 325
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação das autoridades 
regionais, locais, urbanas e outras 
autoridades competentes, dos parceiros 
sociais e de outras partes interessadas, 
mormente organizações não-
governamentais, na execução dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o 
artigo 112.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 
n.º […]. Nesse caso, o programa 
operacional especifica a vertente do 
programa que irá beneficiar da subvenção 
global, incluindo uma dotação financeira 
indicativa em favor de cada eixo prioritário 
em causa.

Or. en

Alteração 326
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, no 
planeamento, na execução, na 
monitorização e na avaliação dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o artigo 
113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Nesse caso, o programa operacional 
especifica a vertente do programa que irá 
beneficiar da subvenção global, incluindo 
uma dotação financeira indicativa em favor 
de cada eixo prioritário em causa.

Or. de

Alteração 327
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 112.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
conceção, na execução e na avaliação dos 
programas operacionais tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o artigo 
112.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Nesse caso, o programa operacional 
especifica a vertente do programa que irá 
beneficiar da subvenção global, incluindo 
uma dotação financeira indicativa em favor 
de cada eixo prioritário em causa.

Or. fr
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Alteração 328
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, garantem a
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, podem zelar pela
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

Or. de

Alteração 329
Anthea McIntyre

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, garantem a atribuição 
de um volume adequado dos recursos do 
FSE a ações de criação de capacidades, sob 
a forma de formação, criação de redes e 
fortalecimento do diálogo social, bem 

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada de todos os agentes relevantes 
nas ações apoiadas pelo FSE, as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional de uma região, na aceção do 
artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º […], ou dos Estados-Membros
elegíveis para apoio do Fundo de Coesão, 
garantem a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE a ações de 
criação de capacidades, sob a forma de 
formação, criação de redes e 



AM\904731PT.doc 149/216 PE489.537v02-00

PT

como a atividades conjuntas levadas a cabo 
pelos parceiros sociais.

fortalecimento do diálogo social, bem 
como a atividades conjuntas levadas a cabo 
pelos agentes relevantes, incluindo os
parceiros sociais.

Or. en

Alteração 330
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de 
uma região, na aceção do artigo 82.º, 
n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 
[…], ou dos Estados-Membros elegíveis 
para apoio do Fundo de Coesão, garantem 
a atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão garantem a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE, no mínimo 
2 % do total dos recursos do FSE em cada 
Estado-Membro, a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

Or. en

Alteração 331
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais previstos no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º [...] 
nas ações e na preparação, na execução, 
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região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], 
ou dos Estados-Membros elegíveis para 
apoio do Fundo de Coesão, garantem a 
atribuição de um volume adequado dos
recursos do FSE a ações de criação de
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais

no acompanhamento e na avaliação dos 
programas apoiados pelo FSE, as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional de uma região, na aceção do 
artigo 82.º, n.º 2, alíneas a) e b), do 
Regulamento (UE) n.º […], ou dos 
Estados-Membros elegíveis para apoio do 
Fundo de Coesão, garantem a atribuição de 
2 % dos recursos do FSE a ações de 
criação de capacidades, sob a forma de 
formação, criação de redes e 
fortalecimento do diálogo social, bem 
como a atividades conjuntas levadas a cabo 
pelos parceiros sociais;

Or. fr

Alteração 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], 
ou dos Estados-Membros elegíveis para 
apoio do Fundo de Coesão, garantem a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […], ou dos 
Estados-Membros elegíveis para apoio do 
Fundo de Coesão, garantem a atribuição de 
um volume adequado dos recursos do FSE 
a ações de criação de capacidades, sob a 
forma de formação, criação de redes e 
fortalecimento do diálogo social, bem 
como a atividades conjuntas levadas a cabo 
pelos parceiros sociais.

Or. en
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Alteração 333
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], 
ou dos Estados-Membros elegíveis para 
apoio do Fundo de Coesão, garantem a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), do Regulamento (UE) n.º 
[…], ou dos Estados-Membros elegíveis 
para apoio do Fundo de Coesão, garantem 
a atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

Or. de

Alteração 334
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, as autoridades de gestão devem 
garantir a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE, no mínimo 
2 % do total dos recursos do FSE em cada 
Estado-Membro, a atividades de 
capacitação e de criação de redes
destinadas a organizações não-
governamentais.
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não-governamentais.

Or. en

Alteração 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 336
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações apoiadas
pelo FSE, sobretudo nos domínios da 
inclusão social, da igualdade entre homens 
e mulheres e da igualdade de 
oportunidades, as autoridades de gestão de 
um programa operacional de uma região, 

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações e na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação dos programas apoiados pelo 
FSE, em especial, através de medidas 
eficazes, tal como referido no artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.º […], e sobretudo 
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em conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], 
ou dos Estados-Membros elegíveis para 
apoio do Fundo de Coesão, devem garantir 
a atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a organizações não-
governamentais.

nos domínios da inclusão social, da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
igualdade de oportunidades, as autoridades 
de gestão de um programa operacional de 
uma região, em conformidade com o artigo 
82.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Regulamento 
(UE) n.º […], ou dos Estados-Membros
elegíveis para apoio do Fundo de Coesão, 
devem garantir a atribuição de 2 % dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação, sob a forma de formação, 
criação de redes, bem como a atividades 
conjuntas, destinadas a organizações não-
governamentais.

Or. de

Alteração 337
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações e na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação dos programas apoiados pelo 
FSE, em especial, através de medidas 
eficazes, tal como referido no artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.º […], e sobretudo 
nos domínios da inclusão social, da 
igualdade entre homens e mulheres e da 
igualdade de oportunidades, as autoridades 
de gestão de um programa operacional de 
uma região, em conformidade com o artigo 
82.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Regulamento 
(UE) n.º […], ou dos Estados-Membros
elegíveis para apoio do Fundo de Coesão, 
devem garantir a atribuição de 2 % dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação, sob a forma de formação, 
criação de redes, bem como a atividades 
conjuntas, destinadas a organizações não-
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governamentais.

Or. de

Alteração 338
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais previstas no artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.° [...] nas ações e 
na preparação, na aplicação, no 
acompanhamento e na avaliação dos 
programas apoiados pelo FSE, as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), do Regulamento (UE) n.º 
[…], ou dos Estados-Membros elegíveis 
para apoio do Fundo de Coesão, devem 
garantir a atribuição de 2 % dos recursos 
do FSE a atividades de capacitação 
destinadas a organizações não-
governamentais

Or. fr

Alteração 339
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, sobretudo nos domínios da 
inclusão social, da igualdade entre homens 

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

e mulheres e da igualdade de 
oportunidades, as autoridades de gestão de 
um programa operacional de uma região, 
em conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), do Regulamento (UE) n.º 
[…], ou dos Estados-Membros elegíveis 
para apoio do Fundo de Coesão, devem 
garantir a atribuição de 2 % dos recursos 
do FSE a atividades de capacitação, sob a 
forma de formação, criação de redes, bem 
como a atividades conjuntas, destinadas a 
organizações não-governamentais.

Or. de

Alteração 340
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, sobretudo nos domínios da 
inclusão social, da igualdade entre homens 
e mulheres e da igualdade de 
oportunidades, as autoridades de gestão de 
um programa operacional de uma região, 
em conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alíneas a) (regiões menos desenvolvidas) e 
b) (regiões em transição), do Regulamento 
(UE) n.º […], ou dos Estados-Membros
elegíveis para apoio do Fundo de Coesão, 
devem garantir a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE a atividades 
de capacitação destinadas a organizações 
não-governamentais, sob a forma de 
formação, criação de redes, bem como a 
atividades conjuntas levadas a cabo pelas 
organizações não-governamentais.

Or. de
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Alteração 341
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 342
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de prever o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais das partes 
interessadas nas ações e na preparação, 
execução, acompanhamento e avaliação 
dos programas apoiados pelo FSE, em 
especial das organizações não-
governamentais que representam ou 
defendem os beneficiários de tais 
programas, as autoridades de gestão de um 
programa operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
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governamentais. alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, devem garantir a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a organizações não-
governamentais.

Or. en

Alteração 343
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não-governamentais nas ações apoiadas 
pelo FSE, as autoridades de gestão de um 
programa operacional de uma região 
devem garantir a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE a atividades 
de capacitação destinadas a organizações 
não-governamentais.

Or. en

Alteração 344
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 

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

não-governamentais e dos parceiros 
sociais em ações apoiadas pelo FSE, as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), do Regulamento (UE) n.º 
[…], ou dos Estados-Membros elegíveis 
para apoio do Fundo de Coesão, devem 
garantir a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE a atividades 
de capacitação.

Or. en

Alteração 345
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em especial com o 
objetivo de aumentar a participação 
sustentável e a progressão das mulheres no 
emprego, reduzir a segregação no mercado 
de trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres, e combater a feminização da 
pobreza através da promoção da partilha 
equitativa da responsabilidade assistencial 
entre homens e mulheres. Os 
Estados-Membros devem garantir a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e da igualdade de oportunidades 
na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos 
programas operacionais através da 
avaliação da orçamentação de género. 
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Além disso, os Estados-Membros devem 
permitir a participação equilibrada das 
mulheres e dos homens na gestão e 
execução dos programas operacionais a 
nível local, regional e nacional e 
apresentar um relatório sobre os 
progressos nesta matéria.

Or. en

Alteração 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre mulheres e
homens, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […], através da 
integração da perspetiva de género em 
ações no âmbito de todas as prioridades 
temáticas e em todas as fases de 
planeamento e execução dos programas. 
Os Estados-Membros devem repartir o 
financiamento por ações orientadas 
específicas, em conformidade com o artigo 
3.º, n.º 1, alínea a), subalínea iv), em 
especial com o objetivo de aumentar a 
participação sustentável e a progressão das 
mulheres no emprego, erradicar a 
segregação no mercado de trabalho, 
combater os estereótipos de género no 
ensino e na formação, combater a 
feminização da pobreza, promover a
partilha equitativa da responsabilidade 
assistencial entre mulheres e homens e 
executar a conciliação da vida profissional 
e familiar para mulheres e homens. 

Or. en
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Alteração 347
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […], através da 
integração da perspetiva de género em 
ações no âmbito de todas as prioridades 
temáticas. Os Estados-Membros devem 
repartir o financiamento por ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial, embora não 
exclusivamente, com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação, combater 
a feminização da pobreza, promover a
partilha equitativa da responsabilidade 
assistencial entre mulheres e homens e 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e pessoal para 
homens e mulheres. 

Or. en

Alteração 348
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 

Os Estados-Membros e a Comissão 
comprometem-se a promover a igualdade 
entre homens e mulheres, através da 
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perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego,
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

integração desta perspetiva, tal como 
referido no artigo 7.º do Regulamento (UE) 
n.º […]. Além disso, deverão reduzir a 
segregação no mercado de trabalho, 
combater os estereótipos de género no 
ensino e na formação e promover a 
conciliação da vida profissional e familiar 
para homens e mulheres, através de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), cujo objetivo especial consiste em 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego.

Or. de

Alteração 349
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e 
nas pessoas com deficiência, com vista a 
aumentar a sua participação no mercado de 
trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano das 
habilitações e da saúde e facilitar a 
transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para as pessoas em risco de discriminação 
com base no género, origem étnica ou 
racial, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual, através da 
integração do princípio da igualdade de 
oportunidades, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalíneas ii) e iii). Estas ações 
concentram-se nas pessoas em risco de 
discriminação, com vista a aumentar a sua 
participação no mercado de trabalho, 
promover a sua inclusão social, reduzir as 
desigualdades no plano das habilitações, da 
saúde e do acesso a serviços públicos de 
elevada qualidade, melhorar a 
acessibilidade de pessoas com deficiência 
e facilitar a transição entre cuidados 
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hospitalares e cuidados de proximidade, e 
impedir qualquer tipo de segregação.

O financiamento do FSE não deve ser 
canalizado para quaisquer programas que 
reforcem as desigualdades sociais ou a 
segregação (como, por exemplo, através 
da criação de serviços que não são 
acessíveis aos membros mais 
desfavorecidos da comunidade). O efeito 
dos investimentos do FSE na igualdade de 
oportunidades, na igualdade de acesso e 
na integração dos grupos marginalizados 
tem de ser examinado e comunicado no 
que diz respeito a todos os programas 
operacionais.  Os Estados-Membros
devem comunicar, nos seus relatórios 
sociais nacionais, anexados aos 
programas nacionais de reforma, as 
iniciativas financiadas pelo FSE com 
respeito às comunidades marginalizadas e 
aos migrantes. Os Estados-Membros
devem especificar, nas respetivas 
estratégias nacionais para os ciganos, a 
contribuição do FSE para a integração 
socioeconómica dos ciganos e comunicar 
anualmente, nos seus relatórios sociais 
nacionais, anexados aos programas 
nacionais de reforma, as iniciativas 
adotadas a este respeito.  

Or. en

Alteração 350
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
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discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iii). Estas ações 
concentram-se nas pessoas em risco de 
discriminação e nas pessoas com 
deficiência, com vista a aumentar a sua 
participação no mercado de trabalho, 
promover a sua inclusão social, reduzir as 
desigualdades no plano das habilitações e 
da saúde e facilitar a transição entre 
cuidados hospitalares e cuidados de 
proximidade.

discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito de 
todas as prioridades de investimento 
relevantes, em conformidade com o artigo 
3.º, prestando especial atenção às pessoas 
que são alvo de múltiplas discriminações. 
Estas ações concentram-se nas pessoas em 
risco de discriminação e nas pessoas com 
deficiência, com vista a aumentar a sua 
participação no mercado de trabalho, em 
especial através da melhoria da 
acessibilidade das pessoas em causa ao 
mercado de trabalho, promover a sua 
inclusão social, reduzir as desigualdades no 
plano das habilitações e da saúde e facilitar 
a transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Or. en

Alteração 351
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e 
nas pessoas com deficiência, com vista a 
aumentar a sua participação no mercado de 
trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano das 
habilitações e da saúde e facilitar a 

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, sem discriminação com base 
no género, origem étnica ou racial, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, através da integração 
do princípio da não discriminação, tal 
como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (CE) n.º […]. Além disso, o 
FSE deve apoiar ações específicas no 
âmbito das prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii) deste regulamento. Estas 
ações concentram-se nas pessoas de todas 
as idades em risco de discriminação e nas 
pessoas com deficiência, com vista a 
aumentar a sua participação no mercado de 
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transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano das 
habilitações e da saúde e facilitar a 
transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Or. en

Alteração 352
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e
nas pessoas com deficiência, com vista a 
aumentar a sua participação no mercado de 
trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano das 
habilitações e da saúde e facilitar a 
transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e
exclusão social, tais como as pessoas com 
deficiência e os membros de comunidades 
marginalizadas, com vista a aumentar a 
sua participação no mercado de trabalho, 
promover a sua inclusão social, reduzir as 
desigualdades no plano do seu acesso a 
serviços de qualidade no ensino e da 
saúde, bem como facilitar a transição entre 
cuidados hospitalares e cuidados de 
proximidade.

Or. en

Alteração 353
Inês Cristina Zuber
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Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e 
nas pessoas com deficiência, com vista a
aumentar a sua participação no mercado de 
trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano das 
habilitações e da saúde e facilitar a 
transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação 
(como os migrantes) e nas pessoas com 
deficiência, com vista a aumentar a sua
participação no mercado de trabalho, 
promover a sua inclusão social, reduzir as 
desigualdades no plano das habilitações e 
da saúde e facilitar a transição entre 
cuidados hospitalares e cuidados de 
proximidade.

Or. pt

Alteração 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Inovação social Suprimido
1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar e aplicar em 
maior escala soluções inovadoras que 
venham suprir necessidades sociais.
2. No que diz respeito à inovação social, 



PE489.537v02-00 166/216 AM\904731PT.doc

PT

os Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais.
3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e 
à divulgação de boas práticas e 
metodologias.

Or. en

Alteração 355
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar e aplicar em maior 
escala soluções inovadoras que venham 
suprir necessidades sociais.

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar, avaliar e aplicar 
depois em maior escala soluções 
inovadoras bem-sucedidas, incluindo 
soluções ascendentes, que venham suprir 
necessidades sociais.

Or. en

Alteração 356
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
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3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar e aplicar em maior 
escala soluções inovadoras que venham 
suprir necessidades sociais.

3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar, avaliar e aplicar 
em maior escala soluções inovadoras, 
incluindo soluções ascendentes, que 
venham suprir necessidades sociais.

Or. en

Alteração 357
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar e aplicar em maior 
escala soluções inovadoras que venham 
suprir necessidades sociais.

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar, a nível local e 
regional, e aplicar em maior escala 
soluções inovadoras que venham suprir 
necessidades sociais.

Or. fr

Alteração 358
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar e aplicar em maior 
escala soluções inovadoras que venham 
suprir necessidades sociais.

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar, avaliar e aplicar 
em maior escala soluções inovadoras que 
venham suprir necessidades sociais. Para 
atingir os objetivos da Estratégia Europa 
2020 em matéria de emprego, educação e 
redução de pobreza, todas as partes 
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relevantes serão envolvidas na aplicação, 
estabelecendo-se, em especial, uma 
estreita cooperação com parceiros sociais, 
associações sociais e estabelecimentos de 
ensino.

Or. de

Alteração 359
Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Por «inovação social» entende-se as 
novas intervenções sociais, tanto nos seus 
meios como nos seus fins, que dão 
respostas mais eficazes, eficientes, 
sustentáveis e/ou simples a necessidades 
sociais não satisfeitas ou satisfeitas de 
forma insuficiente no que diz respeito ao 
combate à pobreza e à exclusão social, à 
promoção de empregos de elevada 
qualidade e do emprego digno, à garantia 
da prevenção adequada da pobreza e da 
proteção social e à melhoria das 
condições de trabalho, contribuindo, 
dessa forma, para o progresso social.
A inovação social deve melhorar a 
qualidade de vida e de trabalho. Não deve 
ser avaliada pelos seus critérios 
económicos mas sim pelo seu valor 
acrescentado para a sociedade em geral.

Or. en

Alteração 360
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais.

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros especificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais e podem elaborar um plano 
para a avaliação das experiências 
adquiridas e para a capitalização dos 
resultados obtidos.

Or. it

Alteração 361
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais.

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais, incluindo as questões 
relacionadas com a inovação 
sociocultural e correspondentes a ações 
de outros fundos do QCA, em particular o 
FEDER.

Or. en

Alteração 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
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aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas e 
metodologias.

aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas e 
metodologias, incluindo no que diz 
respeito aos critérios comuns para a 
obtenção de um rótulo social para as 
empresas;

Or. fr

Alteração 363
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas e 
metodologias.

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas e 
metodologias, inclusivamente com 
autoridades regionais e locais.

Or. en

Alteração 364
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação transnacional Cooperação transnacional e interregional

Or. it

Alteração 365
Mara Bizzotto
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional deve envolver parceiros de, 
pelo menos, dois Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros podem apoiar a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE.

Or. it

Alteração 366
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional deve envolver parceiros de, 
pelo menos, dois Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional e/ou 
interregional, com o objetivo de promover 
a aprendizagem mútua, reforçando, assim, 
a eficácia das políticas apoiadas pelo FSE. 
A cooperação transnacional e a 
cooperação interregional abrangem
parceiros de, pelo menos, dois 
Estados-Membros.

Or. it

Alteração 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apoiam a 1. Os Estados-Membros apoiam a 
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cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros de, pelo 
menos, dois Estados-Membros.

cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros, que 
podem incluir autoridades locais e 
urbanas, de, pelo menos, dois 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 368
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros de, pelo 
menos, dois Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros, referidos 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 
[...], de, pelo menos, dois 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 369
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

2. Após uma consulta com todas as partes 
interessadas relevantes, incluindo ONG, 
os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
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aprovada pelo Comité do FSE.

Or. en

Alteração 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

2. Após uma consulta com as 
organizações da sociedade civil e as 
autoridades locais e regionais, os 
Estados-Membros podem selecionar temas 
para a cooperação transnacional com base 
numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

Or. en

Alteração 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

2. Os Estados-Membros, em cooperação 
com as autoridades regionais, locais, 
urbanas e outras, podem selecionar temas 
para a cooperação transnacional com base 
numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

Or. en

Alteração 372
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista, após consulta dos 
parceiros, proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

Or. en

Alteração 373
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

2. Os Estados-Membros, em cooperação 
com as autoridades regionais, locais, 
urbanas e outras, podem selecionar temas 
para a cooperação transnacional com base 
numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

Or. en

Alteração 374
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE.

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE e propor 
outros temas considerados de interesse.
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Or. en

Alteração 375
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a cooperação 
transnacional sobre os temas referidos no 
n.º 2, através da aprendizagem mútua e de 
ações coordenadas ou conjuntas. Em 
especial, a Comissão gere uma plataforma 
a nível da UE, de modo a facilitar o 
intercâmbio de experiências, a criação de 
capacidades e o estabelecimento de redes, 
bem como a divulgação dos resultados 
mais significativos. Além disso, a 
Comissão elabora um quadro de execução 
coordenado, incluindo critérios comuns 
de elegibilidade, tipos de ações e 
respetivos calendários, bem como 
abordagens metodológicas comuns de 
acompanhamento e avaliação, no intuito 
de facilitar a cooperação transnacional.

3. A Comissão facilita a cooperação 
transnacional através da aprendizagem 
mútua e de ações coordenadas ou 
conjuntas. Em especial, a Comissão gere 
uma plataforma a nível da União, de modo 
a facilitar a criação de parcerias 
transnacionais, o intercâmbio de 
experiências, a criação de capacidades e o 
estabelecimento de redes, bem como a 
capitalização e a divulgação dos resultados 
pertinentes.

Or. it

Alteração 376
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a cooperação 
transnacional sobre os temas referidos no 
n.º 2, através da aprendizagem mútua e de 
ações coordenadas ou conjuntas. Em 
especial, a Comissão gere uma plataforma 
a nível da UE, de modo a facilitar o 

3. A Comissão facilita a cooperação 
transnacional sobre os temas referidos no 
n.º 2, através da aprendizagem mútua e de 
ações coordenadas ou conjuntas. Em 
especial, a Comissão gere uma plataforma 
a nível da UE, de modo a facilitar o 
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intercâmbio de experiências, a criação de 
capacidades e o estabelecimento de redes, 
bem como a divulgação dos resultados 
pertinentes. Além disso, a Comissão 
elabora um quadro de execução 
coordenado, incluindo critérios comuns de 
elegibilidade, tipos de ações e respetivos 
calendários, bem como abordagens 
metodológicas comuns de 
acompanhamento e avaliação, no intuito de 
facilitar a cooperação transnacional.

intercâmbio de experiências, a criação de 
capacidades e o estabelecimento de redes, 
bem como a divulgação dos resultados 
pertinentes. Os Estados-Membros devem 
ser incentivados à criação de redes de 
inclusão social a nível transnacional que 
incluam as partes interessadas relevantes 
da sociedade civil. Além disso, a Comissão 
elabora um quadro de execução 
coordenado, incluindo critérios comuns de 
elegibilidade, tipos de ações e respetivos 
calendários, bem como abordagens 
metodológicas comuns de 
acompanhamento e avaliação, no intuito de 
facilitar a cooperação transnacional.

Or. en

Alteração 377
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os objetivos da cooperação 
transnacional do FSE devem ser 
avaliados à luz dos objetivos afetados aos 
programas da Cooperação Territorial 
Europeia (CTE), permitindo assim uma 
maior eficiência na aplicação das ações 
apoiadas pelos vários fundos, bem como 
na dotação.

Or. fi

Alteração 378
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma parte dos 20 % da dotação do 
FSE afetada à «promoção da inclusão 
social e da luta contra a pobreza» deve ser 
aplicada às trocas de experiências de 
inclusão social transnacionais destinadas 
a grupos marginalizados. Essas 
experiências devem ser implementadas a 
nível regional no âmbito de iniciativas 
que associem autoridades públicas, 
parceiros sociais e movimentos 
associativos das regiões relevantes;

Or. fr

Alteração 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no artigo 
87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […], 
os programas operacionais podem 
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da inovação social e à
cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º.

1. Em derrogação do disposto no artigo 
87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […], 
os programas operacionais podem 
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da cooperação transnacional, tal 
como referido nos artigos 9.º e 10.º.

Or. en

Alteração 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no artigo 
87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […], 
os programas operacionais podem 
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da inovação social e à 
cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º.

1. Em derrogação do disposto no artigo 
87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […], 
os programas operacionais podem 
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da inovação social e à 
cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º.

Em derrogação do disposto no artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, os eixos prioritários que no seio 
dos programas operacionais se destinam 
inteiramente à inovação social, à 
cooperação transnacional ou a ambos 
objetivos não serão incluídos no total de 
recursos do FSE em cada Estado-Membro 
referido no artigo 4.º, n.º 2, nem na 
alocação de fundos para todos os 
programas operacionais indicados no 
artigo 4.º, n.º 3.

Or. pl

Justificação

As regulações constantes do artigo 11.º podem não se aplicar, devido às exigências relativas 
à concentração temática presentes no artigo 4.º, n.os 2 e 3. Os fundos relativos a um eixo 
prioritário destinados na sua totalidade à inovação ou a atividades transnacionais, ou a 
ambos objetivos, deverão ser excluídos das regulações relativas à concentração temática.

Alteração 381
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…], os programas operacionais podem 
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da inovação social e à 

1. Em derrogação do disposto no 
artigo 87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 
[…], os programas operacionais podem 
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da inovação social e à 
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cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º.

cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º. A inovação 
social e as ações de cooperação 
transnacional do FSE também podem 
fazer parte de um eixo prioritário 
multifundos.

Or. en

Alteração 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas.

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à cooperação 
transnacional, ou a uma combinação de 
ambas.

Or. en

Alteração 383
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
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ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas.

ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas, ou se fizer 
referência ao artigo 6.º, parte 1.

Or. en

Alteração 384
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas.

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas, ou no caso de 
partes de programas diretamente geridos 
pelos parceiros sociais ou organizações 
não-governamentais.

Or. fr

Alteração 385
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 

2. Em derrogação do disposto no artigo 
109.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
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combinação de ambas. combinação de ambas, ou se partes de 
programas forem geridas por 
organizações não-governamentais ou 
parceiros sociais.

Or. en

Alteração 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a inovação social e a cooperação 
transnacional, tal como referido nos artigos 
9.º e 10.º, caso não sejam abrangidas por 
um eixo prioritário específico.

(b) a cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º, caso não 
sejam abrangidas por um eixo prioritário 
específico.

Or. en

Alteração 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 389
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FSE pode apoiar estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais, referidas no artigo 
28.º do Regulamento (UE) n.º […], pactos 
territoriais e iniciativas locais, tais como 
iniciativas socioculturais, em prol do 
emprego, inclusivamente do emprego 
jovem, da educação e da inclusão social. O 
FSE pode ser utilizado como fundo 
«principal» para projetos integrados de 
inclusão social ao abrigo do artigo 3.º, 
alínea c), em conjunto com prioridades de 
investimento ou ações do FEDER. Pelo 
menos 5 % do FSE deve apoiar
investimentos territoriais integrados, em 
conformidade com o artigo 99.º do 
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Regulamento (UE) n.º […].

Or. en

Alteração 390
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano e rural sustentável que contemplem 
ações integradas destinadas a dar resposta 
aos desafios económicos, ambientais e 
sociais que afetam zonas urbanas de 
cidades e zonas rurais mencionadas no 
contrato de parceria. A fim de garantir a 
complementaridade com o FEDER e 
facilitar o acesso das ONG de pequena 
dimensão a fundos estruturais, o FSE 
pode ser utilizado como fundo principal 
para projetos integrados de inclusão 
social que combinem infraestruturas 
sociais e serviços conexos em zonas 
desfavorecidas.

Or. en

Alteração 391
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 

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

pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 
integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais, sociais e
culturais que afetam zonas urbanas.

Or. en

Alteração 392
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 393
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 

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

integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais e sociais 
que afetam zonas urbanas de cidades 
mencionadas no contrato de parceria. Tal 
deve incluir a possibilidade de nomear 
cidades como organismos intermediários.

Or. en

Alteração 394
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tal como definido no artigo 52.º, n.º 
2, do Regulamento [...] [RDC], os 
Estados-Membros devem dotar a 
assistência técnica associada ao FSE de 
um nível adequado de apoio financeiro 
diretamente a todos os parceiros 
mencionados no artigo 5.º a que se refere 
o Regulamento [...] [RDC], a fim de 
facilitar o envolvimento e a participação 
destes parceiros na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos 
programas e das operações, bem como 
para apoiar o desenvolvimento das suas 
capacidades de acordo com o Código de 
Conduta da União Europeia relativo às 
Parcerias.

Or. en

Alteração 395
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O FSE pode cobrir despesas efetuadas 
com a realização de operações fora da zona 
do programa, mas no âmbito da União, 
desde que sejam preenchidas as duas 
condições seguintes:

2. O FSE pode cobrir despesas efetuadas 
com a realização de operações fora da zona 
do programa, desde que sejam preenchidas 
as duas condições seguintes:

Or. it

Alteração 396
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para além dos métodos referidos no artigo 
57.º do Regulamento (UE) n.º […], a 
Comissão pode reembolsar as despesas 
pagas pelos Estados-Membros em função 
de tabelas normalizadas de custos unitários 
e montantes fixos definidas pela Comissão. 
Os montantes assim calculados são 
considerados apoios públicos pagos aos 
beneficiários e despesas elegíveis para 
efeitos da aplicação do Regulamento (UE) 
n.º […].

Para além dos métodos referidos no artigo 
57.º do Regulamento (UE) n.º […], a 
Comissão pode reembolsar as despesas 
pagas pelos Estados-Membros em função 
de tabelas normalizadas de custos unitários 
e montantes fixos definidas pela Comissão. 
Os custos unitários e montantes fixos 
podem ser calculados por pessoa com 
base no número real de participantes, que 
pode ser até 20 % superior ou inferior ao 
número previsto. Os montantes assim 
calculados são considerados apoios 
públicos pagos aos beneficiários e despesas 
elegíveis para efeitos da aplicação do 
Regulamento (UE) n.º […].

Or. de

Alteração 397
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para este fim, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 16.º, relativos ao tipo de 
operações abrangidas, às definições das 
tabelas normalizadas de custos unitários e 
montantes fixos, incluindo os respetivos 
montantes máximos, que podem ser 
ajustados segundo os métodos decididos de 
comum acordo. 

Para este fim, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 16.º, relativos ao tipo de 
operações abrangidas, às definições das 
tabelas normalizadas de custos unitários e 
montantes fixos, incluindo os respetivos 
montantes máximos, que podem ser 
ajustados segundo os métodos decididos de 
comum acordo, tendo em conta as 
experiências adquiridas na programação
anterior.

Or. it

Alteração 398
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com o artigo 57.º, n.º 
1, alínea d), e com o n.º 4, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º […], pode ser 
utilizada uma taxa fixa máxima de 40% 
dos custos diretos de pessoal elegíveis para 
cobrir os restantes custos elegíveis de uma 
operação.

2. Em conformidade com o artigo 57.º, n.º 
1, alínea d), e com o n.º 4, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º […], pode ser 
utilizada uma taxa fixa de 40% dos custos 
diretos de pessoal elegíveis para cobrir os 
restantes custos elegíveis de uma operação.

Or. it

Alteração 399
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As subvenções reembolsadas em função 
do custo elegível de operações, 

3. As subvenções reembolsadas em função 
do custo elegível de operações, 
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determinadas sob a forma de financiamento 
a taxa fixa, as tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos referidos 
no artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento (UE)
n.º […] podem ser calculadas caso a caso, 
com referência a um projeto de orçamento 
acordado ex ante pela autoridade de gestão, 
se o financiamento público não exceder 
100 000 euros.

determinadas sob a forma de financiamento 
a taxa fixa, as tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos referidos 
no artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] podem ser calculadas caso a caso, 
com referência a um projeto de orçamento 
acordado ex ante pela autoridade de gestão, 
se o financiamento público não exceder 
200 000 euros.

Or. fr

Alteração 400
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As subvenções reembolsadas em função 
do custo elegível de operações, 
determinadas sob a forma de financiamento 
a taxa fixa, as tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos referidos 
no artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] podem ser calculadas caso a caso, 
com referência a um projeto de orçamento 
acordado ex ante pela autoridade de gestão, 
se o financiamento público não exceder 
100 000 euros.

3. As subvenções reembolsadas em função 
do custo elegível de operações, 
determinadas sob a forma de financiamento 
a taxa fixa, as tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos referidos 
no artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] podem ser calculadas caso a caso, 
com referência a um projeto de orçamento 
acordado ex ante pela autoridade de gestão, 
se o montante do cofinanciamento da 
União não exceder 100 000 euros.

Or. fr

Alteração 401
Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As subvenções cujo financiamento 
público não exceda 50 000 euros 
correspondem a montantes fixos ou a 
tabelas de custos unitários em 

4. As subvenções cujo financiamento 
público não exceda 100 000 euros 
correspondem a montantes fixos ou a 
tabelas de custos unitários em 
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conformidade com o n.º 1 ou com o artigo 
57.º do Regulamento (UE) n.º [...], com 
exceção das operações que beneficiem de 
apoio no âmbito de um regime de auxílios 
estatais.

conformidade com o n.º 1 ou com o artigo 
57.º do Regulamento (UE) n.º [...], com 
exceção das operações que beneficiem de 
apoio no âmbito de um regime de auxílios 
estatais.

Or. fr

Alteração 402
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As subvenções cujo financiamento 
público não exceda 50 000 euros 
correspondem a montantes fixos ou a 
tabelas de custos unitários, nos termos do 
artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento UE n.º 
[...], com exceção das operações que 
beneficiem de apoio no âmbito de um 
regime de auxílios estatais.

4. As subvenções cujo financiamento 
público não exceda 50 000 euros podem 
corresponder a montantes fixos ou a 
tabelas de custos unitários.

Or. it

Alteração 403
Elisabeth Morin-Chartier
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As subvenções cujo financiamento 
público não exceda 50 000 euros 
correspondem a montantes fixos ou a 
tabelas de custos unitários em 
conformidade com o n.º 1 ou com o artigo 
57.º do Regulamento (UE) n.º [...], com 
exceção das operações que beneficiem de 
apoio no âmbito de um regime de auxílios 
estatais.

4. As subvenções cujo montante do 
cofinanciamento da União não exceda 50 
000 euros correspondem a montantes fixos 
ou a tabelas de custos unitários em 
conformidade com o n.º 1 ou com o artigo 
57.º do Regulamento (UE) n.º [...], com 
exceção das operações que beneficiem de 
apoio no âmbito de um regime de auxílios 
estatais.
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Or. fr

Alteração 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Nos termos do artigo 32.º do 
Regulamento (UE) n.º […], o FSE pode 
apoiar ações e políticas abrangidas pelo seu 
âmbito de intervenção, através de 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 405
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O FSE pode ser utilizado para 
melhorar o acesso aos mercados de 
capitais por parte de entidades públicas e 
privadas, a nível nacional e regional, que 
implementem ações e políticas no âmbito 
de intervenção do FSE e do programa 
operacional, através de «garantias 
baseadas nas políticas do FSE», sujeitas à 
aprovação da Comissão.

Suprimido

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
16.º, tendo em vista a definição das regras 
e das condições específicas atinentes às 
candidaturas dos Estados-Membros, 
incluindo os montantes máximos das 
garantias baseadas nas políticas, zelando 
nomeadamente por que a sua utilização 
não conduza a um endividamento 
excessivo dos organismos públicos.
A Comissão avalia os pedidos e aprova as 
«garantias com base nas políticas do 
FSE», desde que estes se inscrevam no 
âmbito do programa operacional referido 
no artigo 87.º do Regulamento (UE) […] e 
sejam conformes às regras e condições 
específicas estabelecidas.

Or. en

Justificação

As garantias com base nas políticas do FSE criam uma ameaça de que o financiamento do 
FSE possa ser utilizado sem respeitar as prioridades de investimento e os objetivos temáticos 
do fundo. Por conseguinte, esta disposição deve ser suprimida.
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Alteração 407
Inês Cristina Zuber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – subalínea 1)

Texto da Comissão Alteração

O FSE pode ser utilizado para melhorar o 
acesso aos mercados de capitais por parte 
de entidades públicas e privadas, a nível 
nacional e regional, que implementem 
ações e políticas no âmbito de intervenção 
do FSE e do programa operacional, 
através de «garantias baseadas nas 
políticas do FSE», sujeitas à aprovação da 
Comissão.

Suprimido

Or. pt

Alteração 408
Elisabeth Schroedter

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

Texto da Comissão Alteração

O FSE pode ser utilizado para melhorar o 
acesso aos mercados de capitais por parte 
de entidades públicas e privadas, a nível 
nacional e regional, que implementem 
ações e políticas no âmbito de intervenção 
do FSE e do programa operacional, através 
de «garantias baseadas nas políticas do 
FSE», sujeitas à aprovação da Comissão.

O FSE pode ser utilizado para melhorar o 
acesso aos mercados de capitais por parte 
de entidades públicas e privadas, a nível 
nacional, regional e local, que 
implementem ações, em especial
microcréditos e instrumentos financeiros
e políticas no âmbito de intervenção do 
FSE e do programa operacional, através de 
«garantias baseadas nas políticas do FSE», 
sujeitas à aprovação da Comissão.

Or. en

Alteração 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Disposições específicas em matéria de 

condicionalidades
1. O artigo 17.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE) n.º [...] relativo às condicionalidades 
ex ante não se aplica à suspensão dos 
pagamentos do FSE.
2. O artigo 21.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] relativo à condicionalidade associada 
à coordenação das políticas económicas 
dos Estados-Membros não se aplica à 
suspensão dos pagamentos do FSE.

Or. en

Alteração 410
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Trabalhadores despedidos em resultado 
de uma grave perturbação na economia 
local, regional ou nacional causada por 
uma crise inesperada ou em resultado de 
um rápido declínio num determinado 
setor ou de uma deslocalização de 
atividades para Estados não membros da 
UE

Or. en

Alteração 411
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Inativos e pessoas mais afastadas do 
mercado de trabalho

Or. en

Alteração 412
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas vulneráveis que se encontram em 
situação desfavorável no que se refere ao 
acesso ao mercado de crédito 
convencional 

Or. en

Alteração 413
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com menos de 25 anos que, 
quatro meses após a saída da escola, se 
encontram empregadas ou participam 
num programa de educação ou 
(re)formação

Or. en
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Alteração 414
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 7-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com mais de 54 anos que sofrem 
de privação material grave

Or. en

Alteração 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 11

Texto da Comissão Alteração

Migrantes, pessoas de origem estrangeira, 
minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

Migrantes, requerentes de asilo, 
refugiados, pessoas de origem estrangeira, 
minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

Or. en

Alteração 416
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 11

Texto da Comissão Alteração

Migrantes, pessoas de origem estrangeira, 
minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

Migrantes, refugiados e requerentes de 
asilo, pessoas de origem estrangeira, 
minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

Or. en
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Alteração 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas em risco de pobreza

Or. en

Alteração 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que sofrem de privação material 
grave

Or. en

Alteração 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Famílias monoparentais

Or. en

Alteração 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

Sem-abrigo

Or. en

Alteração 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas de regiões mais pobres

Or. en

Alteração 422
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas em risco de pobreza (rendimento 
mediano)

Or. en

Alteração 423
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Pessoas em risco de pobreza

Or. en

Alteração 424
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que sofrem de privação material 
grave

Or. en

Alteração 425
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com menos de 18 anos em 
agregados familiares de desempregados 
de longa duração

Or. en

Alteração 426
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-D (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Famílias monoparentais

Or. en

Alteração 427
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1 – marca 12-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

Sem-abrigo

Or. en

Alteração 428
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2 – marca 1

Texto da Comissão Alteração

Número de projetos total ou parcialmente 
executados pelos parceiros sociais ou pelas 
organizações não-governamentais

Número de projetos total ou parcialmente 
executados pelos parceiros sociais ou pelas 
organizações não-governamentais ou por 
outras partes interessadas

Or. en

Alteração 429
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2 – marca 2
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Texto da Comissão Alteração

Número de projetos consagrados às 
administrações públicas ou os serviços 
públicos

Número de projetos consagrados às 
administrações públicas ou os serviços 
públicos a nível nacional, regional e local

Or. en

Alteração 430
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2 – marca 3

Texto da Comissão Alteração

Número de micro, pequenas e médias 
empresas apoiadas

Número de micro, pequenas e médias 
empresas, empresas cooperativas e 
empresas da economia social apoiadas 

Or. en

Alteração 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2 – marca 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Número de projetos nas regiões mais 
pobres

Or. en

Alteração 432
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2 – marca 3-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Número de micro, pequenas e médias 
empresas, empresas cooperativas e 
empresas da economia social apoiadas, 
que são lideradas por mulheres ou cujos 
órgãos de administração e de supervisão 
são constituídos, maioritariamente, por 
mulheres

Or. en

Alteração 433
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.os 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […].

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.os 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Todos os dados sem relevância específica 
em termos de género também devem ser 
discriminados por género.

Or. en

Alteração 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Pessoas envolvidas em atividades de 
voluntariado uma vez terminada a 
participação

Or. en

Alteração 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que superam o limiar de pobreza
relativa e não sofrem de privação material 
grave

Or. en

Alteração 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de pessoas e utilizadores de 
serviços pertencentes a grupos 
desfavorecidos de pessoas no que diz 
respeito à educação, à formação, à 
aquisição de qualificações e ao emprego 
uma vez terminada a participação

Or. en

Alteração 437
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Mulheres que mantêm empregos 
precários

Or. en

Alteração 438
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Mulheres que se tornam economicamente 
independentes

Or. en

Alteração 439
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Aumento do número de mulheres no setor 
das profissões «MINT»

Or. en

Alteração 440
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-D (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Pessoas envolvidas em atividades de 
voluntariado uma vez terminada a 
participação

Or. en

Alteração 441
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que superam o limiar de pobreza 
relativa

Or. en

Alteração 442
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-F (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que deixam de sofrer de privação 
material grave

Or. en

Alteração 443
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-G (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Percentagem de pessoas e utilizadores de 
serviços pertencentes a grupos 
desfavorecidos no que diz respeito à 
educação, à formação e à aquisição de 
qualificações com emprego uma vez 
terminada a participação

Or. en

Alteração 444
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-H (nova)

Texto da Comissão Alteração

Avaliações das pessoas quanto ao valor da 
intervenção (em termos do aumento do 
seu bem-estar emocional, do 
desenvolvimento das suas aptidões, …) e 
classificação do processo de consulta 
quanto à intervenção

Or. en

Alteração 445
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-I (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de pessoas com deficiência 
com emprego após obterem ajuda

Or. en
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Alteração 446
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – marca 4-J (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de pessoas com deficiência 
transferidas com êxito dos cuidados 
hospitalares para os cuidados de 
proximidade

Or. en

Alteração 447
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.os 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo.

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.os 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […]. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo e depender do resultado previsto 
da prioridade de investimento, caso as 
pessoas ou os participantes tenham menos 
de 25 anos, entre 25 e 54 anos e mais de 
54 anos.

Or. en

Alteração 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1
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Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego seis meses depois de 
terminada a participação

Pessoas com emprego a tempo inteiro ou a 
tempo parcial e que trabalham por conta 
própria seis meses depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com uma melhor situação laboral 
seis meses depois de terminada a 
participação (tipo de emprego – a tempo
inteiro ou a tempo parcial, comparação 
dos salários com o nível mínimo ou 
nacional, tipo de contratos)

Or. en

Alteração 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas ativamente envolvidas em redes 
comunitárias e sociais

Or. en

Alteração 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego a tempo inteiro ou 
a tempo parcial e que trabalham por 
conta própria um ano depois de 
terminada a participação

Or. en

Alteração 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que superam o limiar de pobreza 
relativa e que vivem acima deste limiar
um ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que deixam de sofrer de privação 
material grave e que se mantêm nesta 
situação um ano depois de terminada a 
participação

Or. en
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Alteração 454
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego seis meses depois de 
terminada a participação

Pessoas com emprego a tempo inteiro seis 
meses depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 455
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego a tempo parcial seis 
meses depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 456
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com uma melhor situação laboral 6 
meses depois de terminada a participação

Pessoas com uma melhor situação laboral 6 
meses depois de terminada a participação 
(tipo de emprego – a tempo inteiro ou a 
tempo parcial, comparação dos salários 
com o nível mínimo ou nacional, tipo de 
contratos)

Or. en
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Alteração 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-I (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) Pessoas que já não dependem das 
prestações sociais

Or. en

Alteração 458
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego a tempo inteiro um 
ano depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 459
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas ativamente envolvidas em redes 
comunitárias e sociais

Or. en

Alteração 460
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego a tempo parcial um 
ano depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 461
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que trabalham por conta própria 
um ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 462
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com uma melhor situação laboral 
um ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 463
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-F (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que superam o limiar de pobreza
relativa e que vivem acima desta linha um 
ano depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 464
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-G (nova)

Texto da Comissão Alteração

Pessoas que deixam de sofrer de privação 
material grave e que se mantêm nesta 
situação um ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 465
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-H (nova)

Texto da Comissão Alteração

Mulheres que mantêm empregos 
precários um ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 466
Elisabeth Schroedter
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-I (nova)

Texto da Comissão Alteração

Mulheres economicamente independentes 
um ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 467
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-J (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de cuidados hospitalares 
extintos em comparação com o número 
total inicial no início do período de 
medição.

Or. en

Alteração 468
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-K (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de pessoas com mais de 54 
anos que sofrem de privação material 
grave

Or. en
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Alteração 469
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-L (nova)

Texto da Comissão Alteração

Redução do número de casos de 
discriminação registados pelo(s) 
organismo(s) para a promoção da 
igualdade de tratamento de todas as 
pessoas sem discriminação no emprego e 
na atividade profissional e no resultado 
previsto da prioridade de investimento em 
áreas que não o emprego e a atividade 
profissional

Or. en

Alteração 470
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-M (nova)

Texto da Comissão Alteração

Aumento do número de mulheres no setor 
das profissões «MINT» um ano depois de 
terminada a participação

Or. en

Alteração 471
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-N (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de pessoas com deficiência 
com emprego um ano após terem obtido
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ajuda 

Or. en

Alteração 472
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-O (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de cuidados hospitalares 
extintos em comparação com o número 
total inicial no início do período de 
medição.

Or. en

Alteração 473
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – marca 3-P (nova)

Texto da Comissão Alteração

Percentagem de pessoas com menos de 18 
anos em agregados familiares de 
desempregados de longa duração  

Or. en

Alteração 474
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos Estes dados devem ser fornecidos nos 
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relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]. A sua recolha é feita com 
base numa amostra representativa de 
participantes em cada eixo prioritário. A 
validade interna da amostra deve ser 
garantida de maneira a que os dados 
possam ser generalizados a nível do eixo 
prioritário. Todos os dados devem ser 
discriminados por sexo.

relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]. A sua recolha é feita com 
base numa amostra representativa de 
participantes em cada eixo prioritário ou 
subprioritário. A validade interna da 
amostra deve ser garantida de maneira a 
que os dados possam ser generalizados a 
nível do eixo prioritário ou subprioritário. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo e depender do resultado previsto 
da prioridade de investimento, caso as 
pessoas ou os participantes tenham menos 
de 25 anos, entre 25 e 54 anos e mais de 
54 anos. 

Or. en


