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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um 
instrumento de microfinanciamento europeu para o emprego e a inclusão social 
(instrumento de microfinanciamento «Progress»)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0333) e a proposta alterada (COM(2009)0340),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o terceiro parágrafo do artigo 159.º do Tratado 
CE, 

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de decisão
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
instrumento de microfinanciamento 
europeu para o emprego e a inclusão social 
(instrumento de microfinanciamento 
«Progress»)

Proposta de decisão do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
instrumento de microfinanciamento 
europeu para o emprego e a inclusão social 

Or. en



PE427.993v01-00 6/17 PR\788970PT.doc

PT

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas neste período de crise, 
designadamente os desempregados ou 
pessoas vulneráveis, incluindo os jovens
que pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas neste período de crise e às 
pessoas excluídas do mercado de crédito 
convencional, designadamente os
desempregados ou pessoas vulneráveis que 
pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A maior parte dos microcréditos 
concedidos a pessoas desfavorecidas na 
União Europeia provém de instituições 
microfinanceiras não comerciais, as quais 
necessitam de um apoio suplementar para 
poderem dar resposta aos actuais níveis 
de procura.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego», 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 
e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa, incluindo os jovens. Para 
completar os mecanismos existentes, é 
necessário adoptar medidas específicas 
para aprofundar a coesão económica e 
social, reforçando a acção do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), do Fundo 
Europeu de Investimento e das outras 
instituições financeiras internacionais, sem 
prejuízo das actividades dos Estados-
Membros. Em consequência, a Comissão 
anunciou uma proposta que visa instituir 
um novo instrumento de 
microfinanciamento europeu, a fim de 
melhorar o acesso de certos grupos em 
risco e continuar a desenvolver o 
empreendedorismo, a economia social e as 
microempresas.

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego», 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 
e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa. Para completar os mecanismos 
existentes, é necessário adoptar medidas 
específicas para aprofundar a coesão 
económica e social, reforçando a acção do 
Banco Europeu de Investimento (BEI), do 
Fundo Europeu de Investimento e das 
outras instituições financeiras 
internacionais, sem prejuízo das 
actividades dos Estados-Membros. Em 
consequência, a Comissão anunciou uma 
proposta que visa instituir um novo 
instrumento de microfinanciamento 
europeu, a fim de melhorar o acesso de 
certos grupos em risco e continuar a 
desenvolver o empreendedorismo, a 
economia social e as microempresas.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As acções financiadas pelo 
instrumento devem ser acompanhadas de 
programas de tutoria e formação a fim de 
maximizar as oportunidades de criação de 
microempresas viáveis e competitivas.



PE427.993v01-00 8/17 PR\788970PT.doc

PT

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de reforçar a sua eficácia, o 
instrumento deve ser coordenado e 
implementado em paralelo com os 
instrumentos financeiros existentes a 
nível europeu e nacional, as medidas de 
apoio social pertinentes e os programas 
regionais e locais.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 1 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um instrumento de 
microfinanciamento europeu para o 
emprego e a inclusão social, designado 
instrumento de microfinanciamento 
«Progress» («instrumento»).

1. É instituído um instrumento de 
microfinanciamento europeu para o 
emprego e a inclusão social, designado 
instrumento de microfinanciamento 
europeu («instrumento»).

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder e que 

a) pessoas que têm dificuldades em 
ingressar ou reingressar no mercado de 
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pretendem criar a sua própria 
microempresa, incluindo em regime de 
auto-emprego;

trabalho e que pretendem criar a sua 
própria microempresa, incluindo em 
regime de auto-emprego;

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pessoas desfavorecidas, incluindo 
jovens, que pretendem criar ou desenvolver 
a sua própria empresa, incluindo em 
regime de auto-emprego;

b) pessoas desfavorecidas que enfrentam a 
ameaça da exclusão social e pretendem 
criar ou desenvolver a sua própria empresa, 
incluindo em regime de auto-emprego;

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas, incluindo jovens.

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 3 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição financeira do orçamento 1. A contribuição financeira do orçamento 
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comunitário para o instrumento, durante o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2010 e 31 de Dezembro de 2013, será 
de 100 milhões de euros. 

comunitário para o instrumento, durante o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2010 e 31 de Dezembro de 2013, será 
de 150 milhões de euros. 

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 3 - n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. É criada uma rubrica orçamental 
separada para o instrumento.

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 3 - n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O montante máximo do apoio às 
medidas referidas no n.º 1, alínea d), do 
artigo 4.º não pode exceder 1% do 
orçamento total do instrumento, fixado no 
n.º 1.

3. O montante máximo do apoio às 
medidas referidas no n.º 1, alínea d), do 
artigo 4.º não pode exceder 1 milhão de 
euros.

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos públicos e privados 
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estabelecidos nos Estados-Membros que 
fornecem acesso ao instrumento 
desenvolverão orientação suplementar 
sobre a elegibilidade dos beneficiários 
finais e cooperarão estreitamente com as 
organizações que oferecem programas de 
tutoria e formação para os beneficiários 
finais, a fim de criar microempresas
viáveis e competitivas.

Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 5 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 
o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade em relação aos dispositivos 
nacionais.

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 
o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a 
nível europeu e nacional, as medidas de 
apoio social pertinentes e os programas 
regionais e locais.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instituições financeiras referidas no 
n.º 2 supra podem reinvestir as receitas, 
incluindo dividendos e reembolsos, sob 
forma de acções como as previstas no n.º 1, 
alíneas a), b) e c) do artigo 4.º, durante um 
período de seis anos a contar da data da 
criação do instrumento. Uma vez 
concluída a aplicação do instrumento, o 
saldo remanescente devido às 
Comunidades Europeias será devolvido ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias.

3. As instituições financeiras referidas no 
n.º 2 supra podem reinvestir as receitas, 
incluindo dividendos e reembolsos, sob 
forma de acções como as previstas no n.º 1, 
alíneas a), b) e c) do artigo 4.º. Em 2015, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma avaliação 
com base na qual estes últimos decidirão
manter ou encerrar o instrumento. Uma 
vez concluída a aplicação do instrumento, 
o saldo remanescente devido às 
Comunidades Europeias será devolvido ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias.

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 8- n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 
execução financeira das actividades 
apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas, os resultados e, na 
medida do possível, o impacto. 

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 
execução financeira das actividades 
apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
aceites ou rejeitados, os contratos 
celebrados, as acções financiadas, os 
resultados e, na medida do possível, o 
impacto. 

Or. en
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Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 8- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pela primeira vez em 2011 e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

2. Até 31 de Maio de cada ano, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório anual quantitativo e 
qualitativo sobre as actividades realizadas 
ao abrigo da presente decisão no ano 
anterior. O relatório anual baseia-se nos 
relatórios de execução mencionados no n.º 
1 e expõe sobretudo em que medida o 
instrumento foi utilizado pelos 
Estados-Membros e os resultados obtidos; 
contém também informações sobre os 
pedidos aceites ou rejeitados, os contratos 
celebrados, as acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 8- n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base no relatório anual, a 
Comissão envidará esforços para 
assegurar que o instrumento seja 
acessível em toda a União Europeia às 
pessoas que enfrentam a ameaça da 
exclusão social.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 9- n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares e final por sua própria 
iniciativa e em estreita colaboração com as 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º A avaliação 
intercalar deve estar concluída no prazo 
de quatro anos a contar da criação do 
instrumento, a avaliação final, no prazo de 
um ano a contar do termo dos mandatos 
conferidos às instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º A avaliação final examina, em especial, 
em que a medida o instrumento atingiu os 
seus objectivos. 

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares e final por sua própria 
iniciativa e em estreita colaboração com as 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º A avaliação 
intercalar deve ser realizada de dois em 
dois anos a contar da criação do 
instrumento, a avaliação final, no prazo de 
um ano a contar do termo dos mandatos 
conferidos às instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º A avaliação final examina, em especial, 
em que a medida o instrumento atingiu os 
seus objectivos. 

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes
O programa "Progress" cobre o período de 2007 a 2013 e constitui a base jurídica para 
diferentes despesas da Comunidade. O programa incorpora quatro programas de acção 
comunitários específicos que apoiam a implementação da agenda de política social (luta 
contra a discriminação, inclusão social, emprego e igualdade dos géneros), bem como um 
certo número de rubricas orçamentais relacionadas com as condições de trabalho.
Em conformidade com o Acordo Interinstitucional de 2006, foi afectado ao programa 
"Progress" um montante adicional de 114 milhões de euros (preços correntes). O aumento 
fora solicitado pelo Parlamento Europeu.

A Comissão publicou, em 4 de Março de 2009, uma comunicação ("Impulsionar a retoma 
europeia") em que expôs uma série de medidas para ajudar os Estados-Membros a conceber e 
implementar políticas de emprego eficazes (COM(2009)0114). O Conselho da Primavera 
estabeleceu três prioridades fundamentais: manter o emprego, criar postos de trabalho e 
promover a mobilidade; actualizar as competências e adequá-las às necessidades dos 
mercados de trabalho; aumentar o acesso ao emprego. A Cimeira do Emprego, realizada em 7 
de Maio de 2009, permitiu uma troca de pontos de vista sobre estas prioridades.
Em 3 de Junho de 2009, a Comissão adoptou uma comunicação sobre um compromisso 
comum a favor do emprego (COM(2009)0257), com o objectivo de reforçar a cooperação 
entre a União Europeia e os Estados-Membros, bem como entre os parceiros sociais da UE, 
incidindo sobre as três prioridades fundamentais estabelecidas no Conselho da Primavera. 
Nesta comunicação, a Comissão anunciou que apresentaria uma proposta relativa a um novo 
instrumento de microfinanciamento em prol do emprego, que seria financiado (100 milhões 
de euros) a partir do orçamento existente (sem mencionar o "Progress") e poderia mobilizar 
mais de 500 milhões de euros numa iniciativa conjunta com instituições financeiras e 
internacionais, designadamente o Grupo BEI.

Proposta da Comissão 
O instrumento de microfinanciamento para o emprego visa dar aos desempregados a 
oportunidade de um novo começo e abrir caminho ao empreendedorismo para alguns dos 
grupos mais desfavorecidos na Europa, incluindo os jovens. O instrumento alargará a 
variedade de apoios financeiros específicos a novos empresários no contexto actual de 
redução da oferta de crédito. Os empresários individuais e os criadores de microempresas 
beneficiarão também de tutoria, formação, coaching e reforço das capacidades, para além da 
bonificação das taxas de juro concedidas pelo FSE.

O instrumento de microfinanciamento completa igualmente outros programas comunitários 
através de instrumentos de partilha de riscos, financiamento por meio de capitais próprios ou 
empréstimos. Capitalizará a experiência das instituições financeiras internacionais, por 
exemplo, o Grupo BEI (Banco Europeu de Investimento e Fundo Europeu de Investimento). 
Com base num acordo de gestão conjunta, as instituições financeiras internacionais darão 
novos impulsos, apoiando o sector bancário e o microfinanciamento não bancário na União 
Europeia.
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Dado os actuais baixos níveis de actividade de empréstimo e a queda drástica dos 
empréstimos em curso (como o demonstra a avaliação ex ante que acompanha a presente 
proposta), é necessário reforçar os esforços empreendidos a nível comunitário e nacional para 
aumentar a oferta de microcrédito a uma escala suficiente e dentro de prazos razoáveis, a fim 
de fazer face à elevada procura dos mais necessitados no actual período de crise, 
designadamente os desempregados e as pessoas em situação vulnerável que pretendem iniciar 
ou desenvolver microempresas, incluindo em regime de auto-emprego, mas que não têm 
acesso a créditos bancários “comerciais”.

A utilização de recursos comunitários é oportuna e responde à Resolução do Parlamento 
Europeu, de 24 de Março de 20091, sobre a iniciativa europeia para o desenvolvimento do 
microcrédito em prol do crescimento e do emprego. Acresce que um instrumento único 
concentrará recursos de várias instituições financeiras internacionais. Finalmente, um 
instrumento pan-europeu evitará a dispersão de esforços e reforçará a disponibilidade de 
microfinanciamento em todos os Estados-Membros.

A proposta da Comissão visa criar o instrumento de microfinanciamento "Progress" mediante 
uma decisão que apenas define o papel e a responsabilidade da Comissão, sem criar direitos e 
obrigações para os Estados-Membros ou pessoas individuais. Por conseguinte, a decisão é o 
instrumento que melhor permite alcançar o objectivo desejado.

A proposta visa reafectar 100 milhões de euros do orçamento do programa "Progress" para o 
financiamento do instrumento.

Posição do Parlamento
Na sua reunião de 3 de Setembro de 2009, a Comissão do Emprego votou o seu parecer 
relativo ao orçamento 2010. A comissão aprovou uma alteração que prevê a criação de uma 
rubrica orçamental separada para o instrumento de microfinanciamento europeu. A crise 
financeira e económica está agora a tornar-se numa crise de emprego e social, razão pela qual 
a relatora considera que a reafectação de recursos de "Progress" constitui um sinal errado, 
uma vez que "Progress" visa os grupos mais vulneráveis. Incumbe aos Estados-Membros e à 
UE a responsabilidade conjunta de implementar o programa "Progress" de forma eficaz nas 
circunstâncias presentes.
A relatora rejeita, por esse motivo, a proposta da Comissão de reafectar os recursos 
necessários para o instrumento de financiamento europeu a partir do orçamento de "Progress". 
Tal significa que a referência a "Progress" na proposta deve ser suprimida em diversas 
disposições.

No artigo 3.º, foram introduzidas alterações para assegurar que o instrumento seja coberto por 
uma rubrica orçamental separada. Além disso, a relatora está convencida de que 100 milhões 
de euros não são suficientes para assegurar a eficácia do instrumento, pelo o orçamento para 
os quatro anos beneficia de um aumento de 50 milhões de euros. O orçamento para medidas 
de apoio não podia exceder 1% do orçamento. Para assegurar que este não aumente de acordo
com o aumento do orçamento total, a relatora propõe que o montante seja limitado à proposta 
original (1 milhão de euros).
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Para que o instrumento seja mais eficaz, a relatora está convencida de que este deve ser 
coordenado e implementado tendo em conta outros instrumentos financeiros existentes a nível 
europeu, nacional, regional e local.

Para clarificar na proposta legislativa que o grupo-alvo são todos os grupos vulneráveis que 
têm dificuldades em ingressar ou reingressar no mercado de trabalho e que enfrentam a 
ameaça da exclusão social, é suprimida a referência aos grupos específicos (por exemplo, os 
jovens). É acrescentada uma alteração para assegurar que as pessoas que beneficiam de apoio 
financeiro beneficiem igualmente de tutoria e de cursos de formação, a fim de ajudar as
pessoas em causa.

A relatora propõe que o instrumento tenha início em 1 de Janeiro de 2010. Se o acordo entre o 
Conselho e o Parlamento Europeu tiver lugar em data ulterior, o instrumento deve ter início 
retroactivamente. 


