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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
um Programa da União Europeia para a Mudança e a Inovação Social
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0609),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, a alínea d) do artigo 46.º, o artigo 149.º, a alínea a) 
do n.º 2 do artigo 153.º e o terceiro parágrafo do artigo 175.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0318/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo parlamento sueco, no âmbito 
do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 23 de fevereiro de 
20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de (...)2,

– 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 do Controlo Orçamental, da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão do Desenvolvimento 
Regional e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Salienta que o envelope financeiro indicado na proposta legislativa deve ser considerado 
indicativo e finalizado quando for obtido um acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual 
2014-2020.

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

                                               
1 JO C … (ainda não publicado no Jornal Oficial).
2      JO C … (ainda não publicado no Jornal Oficial).
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4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece um Programa 
da União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece um Programa 
da União Europeia para o Progresso 
Social e o Emprego e que altera a Decisão 
n.º 283/2010/UE

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em sintonia com a comunicação da 
Comissão intitulada «Um orçamento para a 
Europa 2020», na qual se recomenda a 
racionalização e a simplificação dos 
instrumentos de financiamento da União e 
o reforço da sua tónica no valor 
acrescentado à escala da União, nos seus 
efeitos e resultados, o presente 
regulamento institui um Programa da 
União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social (de seguida «o 
programa») que visa prosseguir e 
desenvolver atividades realizadas com base 
na Decisão n.º 1672/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de outubro de 2006, que estabelece um 
Programa Comunitário para o Emprego e a 
Solidariedade Social – Progress, no 
Regulamento (CEE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na União, na Decisão 

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

Comissão, de 23 de dezembro de 2002, 
relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 
n.° 1612/68 do Conselho no que se refere à 
compensação das ofertas e dos pedidos de 
emprego e na Decisão n.º 283/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de março de 2010, que estabelece um 
Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento Progress para o 
Emprego e a Inclusão (de seguida «o 
instrumento»).

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) As iniciativas emblemáticas
«Plataforma Europeia contra a Pobreza e a 
Exclusão Social» e «União da Inovação» 
apontam a inovação social como uma 
ferramenta fundamental para dar resposta 
aos desafios sociais decorrentes de fatores 
como o envelhecimento demográfico, a 
pobreza, o desemprego, os novos modelos 
de trabalho e estilos de vida e as 
expectativas dos cidadãos em matéria de 
justiça social, educação e cuidados de 
saúde. O programa deve apoiar ações 
destinadas a dinamizar a inovação social 
em resposta a necessidades sociais não 
satisfeitas ou insuficientemente 
satisfeitas, no que se refere a combater a 
pobreza e a exclusão social, promover um 
nível elevado de emprego de qualidade e 
trabalho digno, garantir uma proteção 
social adequada e que impeça a pobreza e 
melhorar as condições de trabalho, tendo 
em devida conta o papel das autoridades 
regionais e locais. Deve ainda agir como 
catalisador de parcerias e redes 
transnacionais entre os agentes dos setores 
público e privado e do terceiro setor, 
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catalisador de parcerias e redes 
transnacionais entre os agentes dos setores 
público e privado e do terceiro setor, 
apoiando o seu envolvimento na conceção 
e na implementação de novas abordagens 
destinadas a suprir necessidades sociais 
prementes e a dar resposta aos desafios de 
índole social.

apoiando o seu envolvimento na conceção 
e na implementação de novas abordagens 
destinadas a suprir necessidades sociais 
prementes e a dar resposta aos desafios de 
índole social.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Mais concretamente, o programa 
deve contribuir para identificar, avaliar e 
reforçar as soluções e práticas inovadoras 
através da experimentação social com 
vista a ajudar os Estados-Membros a 
aumentar a eficiência dos respetivos 
mercados de trabalho, bem como a 
melhorar as suas políticas de proteção e 
inclusão social, quando necessário. A 
experimentação social diz respeito aos 
testes de inovações sociais realizados no 
terreno com base em projetos. Permite a 
recolha de dados sobre a viabilidade das 
inovações sociais. As ideias bem 
sucedidas devem ser aplicadas em maior 
escala com o apoio financeiro do Fundo 
Social Europeu (FSE), bem como de 
outras fontes. A experiência demonstra 
que os projetos de experimentação social 
têm muitas vezes uma duração de três a 
cinco anos e incluem uma grande 
variedade de agentes de todas as 
dimensões. Os centros nacionais de 
informação sobre a experimentação 
social, quando existem, funcionam como 
balcão único para todas as partes 
interessadas e apoiam a criação e o 
desenvolvimento de redes e parcerias.
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Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego de 
qualidade e combater a exclusão social e a 
pobreza. A sua aplicação deve ser 
racionalizada e simplificada, 
designadamente através da adoção de um 
conjunto de disposições comuns, entre as 
quais objetivos gerais, tipologia de ações e 
processos de acompanhamento e avaliação.
O programa deve concentrar-se em 
projetos com claro valor acrescentado à 
escala da UE. Deve apoiar de igual modo 
projetos de pequena, média e grande 
dimensão. A fim de atingir uma massa 
crítica e reduzir os encargos 
administrativos, permitindo 
simultaneamente o acesso às partes 
interessadas, como as organizações não 
governamentais, o programa deve apoiar 
a criação e o desenvolvimento de redes e 
parcerias. Além disso, deve intensificar-se 
o recurso a opções de custos simplificadas
(montantes fixos e financiamentos a taxa 
fixa), em especial para a aplicação de 
regimes de mobilidade. O programa deve 
constituir um balcão único para as 
instituições de microfinanciamento, 
proporcionando financiamentos para 
microcrédito, criação de capacidades e 
assistência técnica. Por último, o programa 
deve prever a flexibilidade orçamental 
através da criação de uma reserva a atribuir 
numa base anual para dar resposta a 
prioridades de ordem política estabelecidas 
conjuntamente pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho.
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Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Em conformidade com os artigos 45.º 
e 46.º do TFUE, o Regulamento (UE) n.º 
492/2011 estabelece disposições que visam 
concretizar a liberdade de circulação dos 
trabalhadores através de uma cooperação 
estreita entre os Estados-Membros e a 
Comissão. A rede EURES deve promover 
um melhor funcionamento dos mercados 
de trabalho, facilitando a mobilidade 
geográfica transnacional voluntária dos 
trabalhadores e apoiando iniciativas em 
matéria de aconselhamento, orientação e 
colocação, aos níveis nacional e 
transfronteiriço, destinadas aos 
trabalhadores móveis e aos empregadores,
contribuindo assim para os objetivos da 
estratégia Europa 2020. Todavia, a 
Comissão não deve em circunstância 
alguma agir como serviço de emprego.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os regimes de mobilidade 
específicos só devem apoiar atividades de 
recrutamento que resultem em emprego 
de qualidade, assegurando salários e 
condições de trabalho adequados e 
condignos, com base em acordos coletivos 
ou salários mínimos. Atividades essenciais 
da rede EURES, como a prestação de 
aconselhamento e informação a 
candidatos a emprego, bem como projetos 



PR\894606PT.doc 13/70 PE483.795v01-00

PT

como as parcerias transfronteiriças 
EURES, devem ser promovidas. Além 
disso, deve dedicar-se especial atenção 
aos potenciais efeitos negativos da 
mobilidade geográfica específica no que 
diz respeito aos trabalhadores 
qualificados, um problema conhecido 
como "fuga de cérebros".

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Em muitas regiões de fronteira, as 
parcerias transfronteiriças EURES 
constituem um instrumento importante 
para o desenvolvimento de um mercado 
de trabalho europeu genuíno. As 
parcerias transfronteiriças EURES 
envolves, pelo menos, dois 
Estados-Membros ou um Estado-Membro 
e outro país participante e, por 
conseguinte, possuem uma inequívoca 
natureza horizontal e valor acrescentado 
a nível da União. As parcerias 
transfronteiriças EURES devem, 
portanto, continuar a receber apoio de 
atividades horizontais da União, que pode 
ser complementado por recursos 
nacionais ou pelo FSE.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A avaliação das atividades da rede 



PE483.795v01-00 14/70 PR\894606PT.doc

PT

EURES deve ter em conta critérios 
qualitativos e quantitativos. Por 
conseguinte, a Comissão, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
devem desenvolver indicadores comuns 
para avaliar a qualidade do emprego e das 
condições de trabalho no que diz respeito 
aos empregos EURES. Uma vez que as 
colocações que se perdem num 
Estado-Membro equivalem a colocações
que se ganham noutro Estado-Membro, 
dependendo das situações em constante 
mutação do mercado de trabalho e dos 
padrões de mobilidade associados, a 
avaliação não deve focar apenas as 
colocações que se ganham ou perdem em 
países específicos, mas sobretudo os 
valores agregados a nível da União. Além 
disso, o aconselhamento não dá 
necessariamente origem a uma 
mobilidade mensurável ou a colocações.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As pessoas que pretendam criar ou 
desenvolver uma microempresa devem 
poder beneficiar de programas de 
orientação ou formação que acompanhem 
o apoio sob a forma de 
microfinanciamento.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 

(18) Em conformidade com o artigo 3.º, 
n.º 3, do TUE e com o artigo 8.º do TFUE, 
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integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação.

o programa deve promover a igualdade 
entre homens e mulheres em todas as suas 
atividades através da integração da 
perspetiva do género e, quando for caso 
disso, ações específicas para promover o 
emprego e a inclusão social das mulheres. 
Em conformidade com o artigo 10.º do 
TFUE, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de 
antidiscriminação em todas as suas 
atividades. As atividades do programa 
devem ser regularmente acompanhadas e 
avaliadas para determinar de que forma são 
contempladas as dimensões da igualdade e 
da antidiscriminação.

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) O Programa Comunitário para o 
Emprego e a Solidariedade Social –
Progress (Programa Progress) incluía as 
secções "Antidiscriminação e 
diversidade" e "Igualdade dos géneros", 
que deverão ser mantidas e desenvolvidas 
ao abrigo do Programa Direitos e 
Cidadania. Além disso, a avaliação 
intercalar do Programa Progress 
salientou a necessidade de mais esforços e 
novas iniciativas em matéria de igualdade 
e antidiscriminação. É, por conseguinte, 
da maior importância manter a atenção 
fortemente centrada nestas questões em 
todas as iniciativas e ações relevantes 
abrangidas pelo programa. A igualdade e 
a antidiscriminação não são apenas 
questões jurídicas, representando desafios 
fundamentais para a sociedade.

Or. en
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Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Nos termos do artigo 9.º do TFUE e 
em conformidade com os objetivos da 
estratégia Europa 2020, o programa deve
contribuir para assegurar um nível 
elevado de emprego de qualidade, a 
garantia de uma proteção social adequada e 
a luta contra a pobreza e a exclusão social.

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O programa deve complementar 
outros programas da União, 
reconhecendo ao mesmo tempo que cada 
instrumento deverá funcionar segundo os 
seus procedimentos próprios. Assim, uma 
mesma despesa elegível não deverá ser 
duplamente financiada. No intuito de 
obter um valor acrescentado e um 
impacto substancial do financiamento da 
União, devem ser criadas sinergias 
estreitas entre o programa, outros 
programas da União e os Fundos 
Estruturais, nomeadamente o FSE.

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de garantir maior eficácia à 
comunicação ao público em geral e fortes 
sinergias entre as ações de comunicação 
empreendidas por iniciativa da Comissão, 
os recursos atribuídos às atividades de 
informação e comunicação no quadro do 
presente regulamento devem também 
contribuir para divulgar as prioridades 
políticas da União Europeia na medida em 
que tenham relação com os objetivos gerais 
do presente regulamento.

(20) A fim de garantir maior eficácia à 
comunicação ao público em geral e fortes 
sinergias entre as ações de comunicação 
empreendidas por iniciativa da Comissão, 
os recursos atribuídos às atividades de 
informação e comunicação no quadro do 
presente regulamento devem também 
contribuir para fornecer informação sobre
as prioridades políticas da União Europeia 
na medida em que tenham relação com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O programa deve ser monitorizado, 
avaliado e ajustado ou modificado sempre 
que necessário.

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de assegurar uma resposta 
adequada à evolução das necessidades e 
correspondentes prioridades políticas ao 
longo de todo o período de vigência do 
programa, o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do TFUE deve ser 
delegado na Comissão no que diz respeito 
à afetação dos fundos aos eixos do 
programa, utilizando a reserva de 5 %, e 
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às diferentes secções desses eixos numa 
base anual. É de especial importância que 
a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, aquando da preparação e 
elaboração dos atos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As competências de execução
relativamente a atividades realizadas no 
quadro do eixo Progress do programa
devem ser exercidas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 

(25) Devem ser conferidas à Comissão 
competências de execução com vista a 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento. 
Aquelas competências devem ser 
exercidas nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 16 de fevereiro de 2011 que 
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mecanismos de controlo pelos
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão,

estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

uma proteção social adequada e condigna, 
ao combate da exclusão social e da pobreza 
e à melhoria das condições de trabalho.

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) «Empresa social» é uma empresa cuja
principal meta é atingir objetivos sociais e 
não gerar lucros para os seus proprietários, 
membros e acionistas. Opera no mercado 
através da produção de bens e serviços de 
forma empreendedora e inovadora e
reinveste excedentes financeiros sobretudo
para promover os seus objetivos de índole 
social. É gerida de forma responsável e 
transparente, designadamente através da 
participação dos trabalhadores, clientes e 
outros agentes afetados pela sua atividade.

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 
da União nos domínios do emprego, das 
condições de trabalho, da proteção social, 
da inclusão social e do combate à 
pobreza, bem como a legislação sobre
estas matérias, e promove a tomada de 
decisão baseada em factos e o progresso 
social, em parceria com os parceiros 
sociais e em colaboração com as 
organizações da sociedade civil e os 
organismos públicos;

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) O eixo EURES, que apoia atividades 
realizadas pela rede EURES, juntamente 
com os parceiros sociais e outras partes 
interessadas, para dinamizar o intercâmbio 
de informações, a divulgação e outras 
formas de cooperação como as parcerias 
transfronteiriças, bem como a prestação 
individualizada de aconselhamento e 
informação a candidatos a emprego com 
vista a promover a mobilidade geográfica
voluntária dos trabalhadores, em 
condições equitativas, e a contribuir para 
um nível elevado de emprego de 
qualidade;

Or. en
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Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As disposições comuns constantes dos 
artigos 1.º a 14.º, e os poderes delegados, 
competências de execução e disposições 
finais estabelecidos nos artigos 26.º-A a 
29.º, quando necessário, aplicam-se aos 
três eixos referidos nas alíneas a), b) e c) 
do número 1, aos quais se aplicam 
igualmente disposições específicas.

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus, parceiros 
sociais, organizações da sociedade civil e
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apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

organismos públicos, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União nos 
domínios do emprego, da proteção e da 
inclusão social, do combate à pobreza e 
da melhoria das condições laborais, de 
modo a cumprir os objetivos sociais da 
estratégia Europa 2020 e a gerar 
intervenções concretas e coordenadas, 
tanto a nível da União como dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 

(d) Promover a mobilidade geográfica
voluntária dos trabalhadores, em 
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de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

condições equitativas, e dinamizar as 
oportunidades de emprego graças ao 
desenvolvimento na União de mercados de 
trabalho de qualidade, abertos e acessíveis 
a todos;

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Combater a pobreza e a exclusão 
social, apoiando as atividades dos 
parceiros sociais, das organizações não 
governamentais, das empresas sociais e 
dos organismos públicos, com especial 
destaque para a inovação social e a 
experimentação social;

Or. en
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Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Melhorar o conhecimento e a 
perceção da situação existente nos 
Estados-Membros e noutros países 
participantes através da análise, avaliação 
e estreito acompanhamento das políticas.

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao prosseguir estes objetivos, o 
programa visa:

2. Ao prosseguir estes objetivos, o 
programa deve:

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres através da integração da 
perspetiva do género, da implementação 
de ações positivas para promover a 
igualdade de género e do combate à
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual;

Or. en
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Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Promover um nível elevado de 
emprego de qualidade, garantir uma 
proteção social adequada e decente e lutar 
contra a pobreza e a exclusão social.

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Princípio da parceria

A fim de assegurar que o programa 
satisfaça as necessidades e exigências dos 
beneficiários e com vista a promover a 
boa governação, a aprendizagem mútua e 
a inovação social, a Comissão e os 
Estados-Membros aplicam o princípio da 
parceria ao longo de todo o período de 
vigência do programa. Para este efeito, a 
Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil direta ou 
indiretamente envolvidos na 
implementação das atividades do 
programa sejam periodicamente 
consultados e incluídos no processo de 
tomada de decisões sobre o 
desenvolvimento, acompanhamento e 
avaliação do programa e dos respetivos 
eixos. 
É afetado um montante suficiente de 
recursos financeiros à aplicação efetiva 
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do princípio da parceria, bem como às 
atividades de criação de capacidades e 
competências dos parceiros sociais e 
organizações da sociedade civil direta ou 
indiretamente envolvidos na 
implementação das atividades do 
programa.

Or. en

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As dotações financeiras para a execução 
do programa no período entre 1 de janeiro 
de 2014 e 31 de dezembro de 2020 
ascendem a 1 006,10 milhões de euros.

Or. en

Justificação

O envelope financeiro global sofreu um aumento de 5 %, em conformidade com a resolução 
do PE de 8 de junho de 2011 sobre "Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva" (relatório da 
Comissão SURE). Contudo, o envelope financeiro deve ser considerado indicativo e 
finalizado quando for obtido um acordo sobre o QFP.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) 56 % ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 50 % são afetos à proteção social, à 
inclusão social e à redução e prevenção 
da pobreza e pelo menos 10 % ao combate 
ao desemprego juvenil; pelo menos 25 % 
do orçamento a favor deste eixo são afetos 
à promoção da experimentação social; os 
fundos são disponibilizados de igual modo 
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a projetos de pequena, média e grande 
dimensão;

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 15% ao eixo EURES; (b) 19 % ao eixo EURES, dos quais pelo 
menos 40 % são afetos a regimes de 
mobilidade específicos, pelo menos 20 % a 
parcerias transfronteiriças e pelo menos 
15 % à formação e qualificação do 
pessoal EURES;

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) 20 % ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, dos quais pelo 
menos 45 % são afetos ao 
microfinanciamento e pelo menos 45 % 
ao empreendedorismo social.

Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os restantes 5 % serão distribuídos pelos 
três eixos numa base anual em função de 
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prioridades políticas. prioridades políticas estabelecidas 
conjuntamente pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho com base numa proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão, nos termos do 
artigo 26.º-A, no que diz respeito à 
afetação dos fundos aos eixos, utilizando 
a reserva de 5 %, e às diferentes secções 
desses eixos numa base anual, tendo em 
devida conta as prioridades políticas nos 
vários domínios abrangidos pelo 
programa.

Or. en

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Um máximo de 2 % do envelope 
financeiro referido no n.º 1 é atribuído à 
execução do programa com vista a 
incluir, por exemplo, as despesas 
relacionadas com ações de assistência 
técnica e/ou administrativa, tradução, 
concursos, reuniões de peritos e 
comunicação, no interesse mútuo da 
Comissão e dos beneficiários.

Or. en
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Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Recolha de dados e estatísticas, tendo 
em conta critérios qualitativos e 
quantitativos, bem como desenvolvimento 
de metodologias, classificações, 
indicadores e parâmetros de referência 
comuns;

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Inquéritos, estudos, análises e
relatórios, designadamente através do 
financiamento de redes de peritos;

(b) Inquéritos, estudos, análises e 
relatórios, designadamente através do 
financiamento de redes, e desenvolvimento
de competências especializadas sobre 
prioridades temáticas;

Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Análises e avaliações de impacto; (c) Análises e avaliações de impacto
qualitativas e quantitativas, incluindo as 
ações necessárias para traduzir as boas 
práticas e a experimentação para a 
política social corrente;

Or. en
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Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Acompanhamento dos progressos 
efetuados nos Estados-Membros e nos 
outros países participantes em matéria de 
prioridades-chave nos domínios do 
emprego, da proteção e da inclusão social, 
e combate à pobreza, em conformidade 
com os objetivos da Europa 2020, bem 
como melhoria das condições de trabalho;

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Preparação e realização de atividades 
de experimentação social enquanto método 
de testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Intercâmbios orientados e estratégicos 
e disseminação de boas práticas, 
abordagens e experiências inovadoras, 
revisões interpares, avaliações 
comparativas e aprendizagem mútua a 
nível europeu entre decisores políticos e 
outras partes interessadas com vista a 
reforçar os conhecimentos e fazer 
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progressos no sentido de atingir os 
objetivos da União no que respeita à 
promoção de um elevado nível de 
emprego de qualidade, à garantia de uma 
proteção social adequada e condigna, ao 
combate da exclusão social e da pobreza e 
à melhoria das condições de trabalho;

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Apoio da participação ativa de todos 
os agentes relevantes no seguimento dado 
às prioridades da União já acordadas, 
como a inclusão ativa, a luta contra a 
condição de sem-abrigo e a exclusão 
habitacional, a pobreza infantil, a pobreza 
energética e a pobreza entre migrantes e 
minorias étnicas.

Or. en

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Criação de capacidades das 
organizações de parceiros sociais;

Or. en

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Criação de capacidades e custos 
operacionais das parcerias 
transfronteiriças EURES;

Or. en

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Financiamento de observatórios a nível 
europeu;

(e) Financiamento de observatórios a nível 
europeu, inter-regional e transfronteiriço, 
incluindo sobre prioridades temáticas 
essenciais;

Or. en

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em condições 
equitativas:

(a) Prestação de informação e 
aconselhamento a candidatos a emprego, 
trabalhadores móveis e empregadores;
(b) Desenvolvimento da plataforma digital 
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multilingue para a compensação das 
ofertas e dos pedidos de emprego e 
regimes de mobilidade específicos para 
preencher as ofertas onde tenham sido 
identificadas lacunas e/ou ajudar grupos 
particulares de trabalhadores, 
designadamente os jovens.

Or. en

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE), do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), do programa 
Horizonte 2020 para a investigação e
inovação, do Programa para a 
Competitividade das Empresas e 
Pequenas e Médias Empresas, bem como 
no que se refere à aplicação do princípio 
da parceria e à participação dos parceiros 
sociais.

Or. en

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As atividades devem ser coerentes e 
complementares em relação a outras 
ações da União, em domínios como o 
diálogo social, a justiça e os direitos 
fundamentais, a luta contra a 
discriminação, a igualdade de géneros, a 
educação, a formação profissional e a 
política de juventude, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, a saúde, o 
alargamento e as relações externas, bem 
como a política económica em geral.

Or. en

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelece as relações
necessárias com comités que operem no 
quadro de políticas, instrumentos e ações 
de relevância para o programa, a fim de 
garantir que são regular e devidamente 
informados dos progressos na 
implementação do mesmo.

A Comissão estabelece as ligações
necessárias com o Comité do Emprego, o 
Comité da Proteção Social, o Comité 
Consultivo para a Saúde e a Segurança 
no Trabalho e o Comité Consultivo para a 
Livre Circulação dos Trabalhadores, a 
fim de garantir que são regular e 
devidamente consultados e informados dos 
progressos na implementação do mesmo.
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A Comissão informa igualmente outros 
comités responsáveis por políticas, 
instrumentos e ações relevantes para o 
programa.
Se for caso disso, a Comissão estabelece 
uma cooperação regular e estruturada 
entre o conselho consultivo estratégico 
referido no artigo 26.º-D, o comité 
referido no artigo 26.º-F e os comités de 
acompanhamento instituídos no âmbito 
de outras políticas, instrumentos e ações 
relevantes.

Or. en

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que as atividades de 
informação e comunicação relacionadas 
com o programa aumentem a visibilidade 
dos eixos Progress, EURES e 
Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social do programa e 
os aproximem mais dos cidadãos.

Or. en

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades de comunicação
contribuem igualmente para divulgar as 
prioridades políticas da União Europeia na 
medida em que tenham relação com os 
objetivos gerais do presente regulamento.

2. As atividades de comunicação fornecem
igualmente informação sobre as 
prioridades políticas da União Europeia na 
medida em que tenham relação com os 
objetivos gerais do presente regulamento.
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Or. en

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

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

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento anuais 
qualitativos e quantitativos e transmite-os 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Os
relatórios são igualmente transmitidos, 
para informação, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões. 
Os relatórios de acompanhamento anuais
dão conta dos resultados do programa e 
contêm informações sobre o impacto e a 
sustentabilidade dos seus eixos, incluindo, 
se for caso disso, o número total de 
pessoas apoiadas, colocadas e/ou ainda 
empregadas, bem como de microempresas 
e empresas sociais ainda em atividade no 
final do período de apoio, e informações 
sobre a compatibilidade com outros 
instrumentos financeiros da União, 
nomeadamente o FSE. Os relatórios 
anuais de acompanhamento dão 
igualmente conta da forma como, nas suas 
atividades, foram abordados os aspetos 
ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Or. en

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Se qualquer avaliação efetuada nos 
termos do artigo 19.º da Decisão n.º 
1672/2006/CE ou do artigo 9.º da Decisão 
n.º 283/2010/EU ou a avaliação referida 
no n.º 1 do presente artigo revelarem a 
existência de lacunas graves no 
programa, a Comissão deve ponderar a 
hipótese de apresentar uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
incluindo modificações apropriadas ao 
programa.

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Antes de qualquer proposta de 
prorrogação do programa além de 2020, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões uma avaliação sobre os 
pontos fortes e fracos, em termos 
conceptuais, do programa para 
2014-2020.

Or. en

Alteração 75
Proposta de regulamento
Título II

Texto da Comissão Alteração

Disposições específicas Disposições específicas dos eixos do 
programa
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Or. en

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Secções temáticas

Os eixos do programa incluem as 
seguintes secções temáticas:
(a) Emprego;
(b) Proteção social, inclusão social e 
redução e prevenção da pobreza;
(c) Condições de trabalho;
(d) Experimentação social, enquanto 
secção transversal.

Or. en

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade de modo a 
garantir que as políticas da União nos 
domínios do emprego, das condições de 
trabalho, da proteção social, da inclusão 
social e do combate à pobreza, bem como 
a legislação relativa a estes domínios,
tenham por base factos comprovados e 
sejam pertinentes para as necessidades das 
pessoas, os desafios sociais e as situações
sociais dos diferentes Estados-Membros e 
dos outros países participantes;

Or. en



PE483.795v01-00 44/70 PR\894606PT.doc

PT

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Dar aos decisores políticos apoios 
financeiros para testar reformas sociais e 
do mercado de trabalho, se for caso disso, 
com vista a assegurar uma proteção social 
adequada e decente, a inclusão social, a 
redução da pobreza, um nível elevado de 
emprego de qualidade e melhores 
condições de trabalho, criar junto dos 
principais agentes capacidades de conceber 
e realizar ações de experimentação social e 
tornar acessíveis os conhecimentos e as 
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competências relevantes;

Or. en

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Organizações não governamentais, 
nomeadamente as geridas a nível da 
União;

(e) Organizações não governamentais a 
todos os níveis políticos;
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Or. en

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em vista a execução do 
programa, a Comissão estabelece uma 
cooperação com a Fundação Europeia de 
Formação, o Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação 
Profissional, a Agência Europeia para a 
Segurança e a Saúde no Trabalho e a 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho.

Or. en

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode cooperar com 
organizações internacionais e 
especialmente com o Conselho da Europa, 
a OCDE, a OIT e o Banco Mundial.

3. A Comissão pode cooperar com 
organizações internacionais e 
especialmente com o Conselho da Europa, 
a OCDE, a OIT e outros órgãos das 
Nações Unidas, e o Banco Mundial.

Or. en

Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Competências de execução conferidas à 
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Comissão
1. As seguintes medidas necessárias à 
execução do eixo Progress são aprovadas 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 18.º, n.º 3:
(a) planos de trabalho plurianuais que 
definem as prioridades em termos de 
política e financiamento a médio prazo;
(b) planos de trabalho anuais, incluindo 
os critérios de seleção dos beneficiários 
na sequência de convites à apresentação 
de propostas.
2. Todas as outras medidas necessárias à 
execução do eixo Progress são aprovadas 
pelo procedimento consultivo a que se 
refere o artigo 18.º, n.º 2.

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 26.º-E.)

Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Comité
1. A Comissão é assistida por um comité. 
O referido comité é um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 26.º-F.)
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Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Medidas transitórias
As ações que tenham início antes de 1 de 
janeiro de 2014 com base na Decisão n.º 
1672/2006/CE (secções 1, 2 e 3 referidas 
no artigo 3.º) continuam a ser regidas por 
esta decisão. No que respeita a essas 
ações, o Comité referido no artigo 13.º 
dessa decisão é substituído pelo Comité 
previsto no artigo 18.º do presente 
regulamento.

Or. en

(Ver alteração relativa ao artigo 26.º-G.)

Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Secções temáticas

O eixo EURES inclui as seguintes secções 
temáticas:
(a) Serviços de informação, 
aconselhamento e correspondência entre 
oferta e procura destinados a 
trabalhadores móveis e empregadores;
(b) Regimes de mobilidade específicos;
(c) Cooperação transnacional, setorial e 
transfronteiriça;
(d) Avaliação de atividades e colocações, 
enquanto secção transversal.

Or. en
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Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Ações específicas

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

Or. en

Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-B
Regimes de mobilidade específicos

1. Podem prever-se regimes de mobilidade 
específicos para determinados grupos de 
trabalhadores, certos setores, profissões, 
países ou grupos de países, sempre que 
seja identificada uma clara necessidade 
económica e o recrutamento a nível da 
União possa proporcionar valor 
acrescentado, nomeadamente no domínio 
das ofertas de emprego com 
estrangulamentos ou nichos de mercado 
em relação aos quais tenham sido 
identificados problemas de recrutamento. 
O Comité Consultivo para a Livre 
Circulação dos Trabalhadores é 
regularmente consultado sobre estes 
regimes.
2. Os regimes de mobilidade específicos 
devem basear-se no princípio da 
"mobilidade equitativa", respeitando 
plenamente as normas laborais aplicáveis 
e os requisitos legais. Por conseguinte, os 
regimes devem assegurar a colocação em 
empregos de qualidade com salários e 
condições de trabalho adequados e 
condignos, com base em acordos coletivos 
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e/ou salários mínimos.
3. As organizações de execução que 
prestam serviços aos candidatos a 
emprego e aos empregadores no quadro 
de regimes de mobilidade específicos 
devem ser selecionadas através de 
convites públicos à apresentação de 
propostas a que os serviços de emprego se 
podem candidatar, desde que se 
comprometam a respeitar o princípio da 
mobilidade equitativa.
4. Com base nas disposições do artigo 
11.º, n.º 2, o convite à apresentação de 
propostas deve definir o tipo de medidas 
de apoio oferecidas ao abrigo dos regimes 
de mobilidade específicos, devendo incluir 
um apoio financeiro limitado aos 
candidatos a emprego e aos 
empregadores, a acompanhar os serviços 
prestados no âmbito dos regimes de 
mobilidade específicos.
5. Devem ser utilizados incentivos 
financeiros aos empregadores para as 
medidas de integração e qualificação do 
novo trabalhador, sendo utilizados 
incentivos financeiros aos trabalhadores 
para custos de transição, como despesas 
de viagem e alojamento e custos 
relacionados com cursos de línguas.
6. A Comissão deve assegurar uma forte  
coordenação dos regimes de mobilidade 
específicos e o pleno respeito do direito 
laboral e das normas laborais aplicáveis.

Or. en

Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 20-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-C
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Acompanhamento da fuga de cérebros
A fim de detetar e impedir eventuais 
efeitos negativos da mobilidade 
geográfica nos diferentes 
Estados-Membros ou em setores 
económicos específicos, a Comissão 
acompanha regularmente os padrões de 
mobilidade, nomeadamente os relativos 
aos trabalhadores qualificados. No caso 
de surgirem distorções no mercado de 
trabalho, a Comissão aprecia a 
possibilidade de apresentar propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
sentido de contrariar esses 
desenvolvimentos. 

Or. en

Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O eixo EURES está aberto a todos os 
organismos, agentes e instituições públicos 
e privados, designados por um 
Estado-Membro ou pela Comissão e que 
preencham as condições de participação na 
rede EURES definidas na Decisão da 
Comissão 2003/8/CE. Esses organismos e 
organizações incluem, nomeadamente:

2. O eixo EURES está aberto a todos os 
organismos, agentes e instituições, 
designados por um Estado-Membro ou pela 
Comissão e que preencham as condições 
de participação na rede EURES definidas 
na Decisão da Comissão 2003/8/CE. Esses 
organismos e organizações incluem, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Serviços de emprego; (b) Serviços públicos de emprego;
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Or. en

Alteração 96
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Organizações de parceiros sociais;

Or. en

Alteração 97
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Autoridades regionais e locais, 
organizações de parceiros sociais e outras 
organizações regionais e locais que 
integrem parcerias transfronteiriças.

Or. en

Alteração 98
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão implementa um sistema 
de acreditação e controlo para assegurar 
que todos os participantes respeitem os 
princípios EURES em geral e o princípio 
da mobilidade equitativa em particular.

Or. en
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Alteração 99
Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Secções temáticas

O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social inclui as 
seguintes secções temáticas:
(a) Microcrédito para os grupos 
vulneráveis e as microempresas;
(b) Empreendedorismo social.

Or. en

Alteração 100
Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) microempresas, em especial na 
economia social, bem como as que 
empregam pessoas vulneráveis que se 
encontram em posição de desvantagem no 
mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 101
Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

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



PE483.795v01-00 56/70 PR\894606PT.doc

PT

Or. en

Alteração 102
Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Apoiar o desenvolvimento do mercado 
de investimento social e facilitar o acesso 
ao financiamento por parte das empresas 
sociais, disponibilizando capital próprio, 
quase-capital, instrumentos de concessão 
de empréstimos e subvenções que podem 
ascender a [500 000 euros] a empresas 
sociais que tenham um volume de 
negócios que não exceda 50 milhões de 
euros ou um balanço total anual que não 
exceda 43 milhões de euros e que não 
sejam um organismo de investimento 
coletivo.

Or. en

Alteração 103
Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao prosseguir os objetivos estabelecidos 
no presente artigo, a Comissão assegura 
que o microfinanciamento e o apoio do 
empreendedorismo social contribuam 
para um nível elevado de emprego de 
qualidade e boas condições de trabalho.

Or. en

Alteração 104
Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A fim de garantir a complementaridade, 
estas ações serão objeto de uma estreita 
coordenação com as empreendidas no 
âmbito da política de coesão e a nível 
nacional. Tais ações devem destinar-se a 
estimular a oferta de garantias, 
contragarantias, capital próprio e 
financiamento através de empréstimos.

Or. en

Alteração 105
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A participação no eixo 
Microfinanciamento e Empreendedorismo
Social está aberta a organismos públicos e 
privados estabelecidos a nível nacional, 
regional ou local nos países mencionados 
no artigo 16.º, n.º1, e que facultam nesses 
países:

1. A participação no eixo 
Microfinanciamento e Empreendedorismo 
Social está aberta a organismos públicos e 
privados estabelecidos a nível nacional, 
regional ou local nos Estados-Membros e 
que facultam nesses países:

Or. en

Alteração 106
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) microfinanciamentos a pessoas e 
microempresas;

(a) microfinanciamentos a pessoas e 
microempresas; e/ou

Or. en



PE483.795v01-00 58/70 PR\894606PT.doc

PT

Alteração 107
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão assegura que o eixo seja 
acessível, sem discriminação, a um vasto 
leque de organismos públicos e privados 
nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 108
Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Exceto no caso de ações conjuntas, as 
dotações financeiras atribuídas ao eixo 
Microfinanciamento e Empreendedorismo 
Social abrangem os custos totais das ações 
realizadas através de instrumentos 
financeiros, designadamente obrigações de 
pagamento para com intermediários 
financeiros, tais como prejuízos 
decorrentes de garantias, encargos de 
gestão das instituições financeiras que 
gerem os recursos da União, bem como 
quaisquer outros custos elegíveis.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 109
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de aplicar os instrumentos e 
realizar as atividades referidas no artigo 
6.º, n.º 5, a Comissão pode celebrar 
acordos com as entidades referidas no 

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

artigo 55.º, n.º 1, alínea b), subalíneas iii) e 
iv), do Regulamento XXX/2012 [Novo 
Regulamento Financeiro 2012] relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento anual da União, em especial 
com o Banco Europeu de Investimento e o 
Fundo Europeu de Investimento. Estes 
acordos indicam as modalidades concretas 
da execução das tarefas confiadas às 
referidas instituições financeiras, incluindo 
disposições que especifiquem a 
necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a nível 
nacional e da União e de distribuir os 
recursos de forma equilibrada entre os 
Estados-Membros e os outros países 
participantes. Os instrumentos financeiros, 
tais como as garantias e contragarantias, 
os instrumentos de capital próprio e os 
instrumentos de dívida, podem ser 
facultados por um fundo, que pode ser 
cofinanciado por instituições financeiras, 
ou através da conversão direta dos fundos 
do programa em instrumentos 
financeiros, tais como garantias.

Or. en

Alteração 110
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O fundo fornece capitais próprios 
para fundos nacionais e regionais e 
financiamento direto para pessoas, 
microempresas e/ou empresas sociais. As 
garantias contribuem para reduzir o risco 
de concessão de capitais próprios e 
empréstimos a pessoas, microempresas 
e/ou empresas sociais a nível nacional e 
regional.

Or. en
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Alteração 111
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 112
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os acordos referidos no número 1 do 
presente artigo preveem a obrigação de as 
instituições financeiras internacionais
reinvestirem os recursos e as receitas, 
incluindo dividendos e reembolsos, em 
ações do tipo das mencionadas no artigo 
6.º, n.º 5, por um período de dez anos a 
partir da data de início do programa.

2. Os acordos referidos no número 1 do 
presente artigo preveem a obrigação de as 
instituições financeiras reinvestirem os 
recursos e as receitas, incluindo dividendos 
e reembolsos, em ações do tipo das 
mencionadas no artigo 6.º, n.º 5, por um 
período de dez anos a partir da data de 
início do programa.

Or. en

Alteração 113
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Aquando da expiração dos acordos 
celebrados com as instituições financeiras

4. Aquando da expiração dos acordos 
celebrados com as instituições financeiras 
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internacionais ou após o termo do período 
de investimento do veículo especializado, 
as receitas ou o saldo devidos à União são 
transferidos para o orçamento geral da 
União.

ou após o termo do período de 
investimento do veículo especializado, as 
receitas ou o saldo devidos à União são 
transferidos para o orçamento geral da 
União.

Or. en

Alteração 114
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As instituições financeiras
internacionais e, se for caso disso, os 
gestores de fundos celebram acordos 
escritos com as entidades públicas e 
privadas referidas no artigo 23.º. Esses 
acordos estabelecem as obrigações de as 
entidades públicas e privadas usarem os 
recursos disponíveis no âmbito do eixo 
Microfinanciamento e Empreendedorismo 
Social, em conformidade com os objetivos 
definidos no artigo 22.º, e fornecem 
informações para a elaboração dos 
relatórios anuais previstos no artigo 26.º.

5. As instituições financeiras e, se for caso 
disso, os gestores de fundos celebram 
acordos escritos com as entidades públicas 
e privadas referidas no artigo 23.º. Esses 
acordos estabelecem as obrigações de as 
entidades públicas e privadas usarem os 
recursos disponíveis no âmbito do eixo 
Microfinanciamento e Empreendedorismo 
Social, em conformidade com os objetivos 
definidos no artigo 22.º, e fornecem 
informações para a elaboração dos 
relatórios anuais previstos no artigo 26.º.

Or. en

Alteração 115
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições financeiras internacionais 
e, se for caso disso, os gestores de fundos 
enviam à Comissão relatórios anuais de 
execução que dão conta das atividades 
subvencionadas e da sua execução 
financeira, bem como da distribuição e 
acessibilidade dos fundos e investimentos 
por setor e tipo de beneficiário, das 

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

beneficiário, das candidaturas aceites ou 
rejeitadas e dos contratos celebrados pelas 
entidades públicas e privadas pertinentes, 
das ações financiadas e os resultados, 
designadamente no que se refere ao 
impacto social, à criação de emprego e à 
sustentabilidade dos apoios concedidos às 
empresas.

Or. en

Alteração 116
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 117
Proposta de regulamento
Título II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO II-A
Poderes delegados, competências de
execução e disposições finais

Or. en
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Alteração 118
Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.°-A 
Delegação de poderes na Comissão

São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 26.º-B no que diz respeito à 
afetação dos fundos aos eixos do 
programa, utilizando a reserva de 5 %, e 
às diferentes secções desses eixos numa 
base anual, tal como previsto no artigo 
5.º, n.º2-A.

Or. en

Alteração 119
Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B 
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 26.º-A é conferida à Comissão por 
um período de sete anos a contar de  ...*  e 
durante o período de vigência do 
programa.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 26.3º-A pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
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Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela fixada. Essa decisão não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 26.° só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
*JO - inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 120
Proposta de regulamento
Artigo 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-C 
Execução do programa

Para implementar o programa, a 
Comissão adota programas de trabalho 
plurianuais e anuais.
Os programas de trabalho plurianuais e 
anuais abrangem os três eixos do 
programa.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 121
Proposta de regulamento
Artigo 26-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-D 
Conselho consultivo estratégico

1. A Comissão institui um conselho 
consultivo estratégico para a aconselhar 
no que diz respeito à execução, ao 
acompanhamento e à avaliação do 
programa. 
2. O conselho consultivo estratégico é 
presidido pela Comissão e constituído por 
representantes dos Estados-Membros e de 
outros países participantes, sindicatos, 
organizações patronais e organizações da 
sociedade civil, organizados a nível da 
União e direta ou indiretamente 
envolvidos na implementação das 
atividades do programa.
3. O conselho consultivo estratégico:
a) emite o seu parecer sobre os planos de 
trabalho plurianuais;
b) emite o seu parecer sobre os planos de 
trabalho anuais;
c) aconselha a Comissão em matéria de 
controlo e avaliação do Programa, 
conforme estabelecido nos artigos 13.º e 
14.º, respetivamente.
4. A Comissão pode consultar o conselho 
consultivo estratégico sobre outras 
questões que não as mencionadas no 
n.º 3.
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Or. en

Alteração 122
Proposta de regulamento
Artigo 26-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-E 
Competências de execução conferidas à 

Comissão
1. As medidas relacionadas com o que 
segue e necessárias à execução do 
programa são aprovadas pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 26.º-F, n.º 3:
a) os planos de trabalho plurianuais;
b) os planos de trabalho anuais.
2. Todas as outras medidas necessárias à 
execução do programa são aprovadas pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 26.º-F, n.º 2.

Or. en

Alteração 123
Proposta de regulamento
Artigo 26-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

26.º-F
Comité

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

Or. en

Alteração 124
Proposta de regulamento
Artigo 26-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-G 
Medidas transitórias

As ações referidas nos artigos 4.º, 5.º e 6.º 
da Decisão n.º 1672/2006/CE  que tenham 
início antes de 1 de Janeiro de 2014 
continuam a ser regidas por esta decisão. 
No que respeita a essas ações, a Comissão 
é assistida pelo comité referido no artigo 
26.º-F do presente regulamento.

Or. en

Alteração 125
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão efetua uma avaliação final 
específica do eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social o mais tardar 
um ano após o termo dos acordos 
celebrados com as instituições financeiras 
internacionais.

2. A Comissão efetua uma avaliação final 
específica do eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social o mais tardar 
um ano após o termo dos acordos 
celebrados com as instituições financeiras.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O "Programa para a Mudança e a Inovação Social " proposto pela Comissão Europeia reúne 
três programas já existentes – Progress, EURES e Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento – num novo programa.

O instrumento de financiamento Progress já em curso visa apoiar o desenvolvimento e a 
coordenação da política da UE nos domínios do emprego, proteção social e inclusão social, 
condições laborais, combate à discriminação e igualdade entre homens e mulheres. O 
Programa Progress financia a realização de atividades de análise nos domínios da 
aprendizagem mútua, da sensibilização e da disseminação, bem como a concessão de 
subvenções aos principais intervenientes.

A rede EURES põe a ênfase na mobilidade transfronteiriça dos trabalhadores. O objetivo da 
EURES é a disponibilização de informações, o aconselhamento e a facilitação de emprego 
(fazer corresponder as vagas disponíveis com os perfis dos que procuram emprego) para 
trabalhadores móveis e empregadores, bem como, de um modo geral, para todos os cidadãos e 
cidadãs que queiram fazer uso do direito à livre circulação. Especialmente nas regiões 
transfronteiriças, o EURES desempenha um papel importante em matéria de mediação de 
emprego e apoio à resolução de qualquer problema que possa surgir para os trabalhadores e 
empregadores no contexto dos empregos transfronteiriços.

O Instrumento Europeu de Microfinanciamento Progress foi criado em 2010 e facilita o 
acesso ao microcrédito para arranque e fomento de microempresas. O instrumento não 
financia diretamente os microempresários, mas permite que sejam concedidos mais 
empréstimos a certas instituições de microfinanciamento da UE.

A proposta da Comissão Europeia de fundir os três programas em 2014 errou nas prioridades.
Em vez de otimizar os três programas e de os tornar mais eficazes, os objetivos e medidas 
ficam diluídos na sequência da fusão. Não há uma interligação substantiva entre os três 
instrumentos. Conquanto sejam formuladas regras comuns na Parte I, também são feitas 
referências explícitas a três subprogramas distintos.

A relatora é de opinião de que, à exceção de uma simplificação administrativa para a 
Comissão Europeia, a fusão dos três programas não traz qualquer valor acrescentado direto às 
cidadãs e cidadãos europeus.

Numa primeira abordagem, o encadeamento dos objetivos e conteúdos dos três programas dá 
a impressão de que aspetos essenciais, como a promoção de um nível elevado de proteção do 
emprego, a garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a pobreza e a exclusão 
social, assim como a melhoria das condições de trabalho, não são fundamentais.

Refira-se igualmente que a proposta da Comissão é extremamente vaga em muitos pontos, 
conferindo à Comissão uma grande margem de manobra na implementação e conceção do 
programa. Para a relatora é, pois, importante sanar estas lacunas. Há que deixar claro para 
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onde vão os fundos, na ordem dos mil milhões de euros, e o modo como os programas são 
concebidos.

Além disso, a relatora entende que a proposta de regulamento relativo ao programa deve ter 
em conta uma série de problemas específicos, a seguir enunciados:

1. Um programa que apoia a política de emprego e a política social nos Estados-Membros da 
UE deve ter um título adequado. Um programa para a mudança social não obedece a este 
critério, dado que não fornece qualquer orientação. A mudança social não é um conceito 
positivo, uma vez que tanto descreve as mudanças positivas da sociedade como as negativas.
Os objetivos de progresso social e de emprego devem, por isso, ser claramente referidos no 
título.

2. Um dos tópicos da proposta da Comissão é a inovação social e a experimentação social.
A Comissão afeta, inclusive, 17 % do subprograma Progress para o financiamento da 
experimentação social. Mas nem para a inovação social nem para a experimentação social são 
fornecidas definições claras. A relatora propõe, por isso, que a inovação social e a 
experimentação social sejam definidas no programa, com uma ligação clara às questões do 
emprego, inclusão social e combate à pobreza.

3. Um programa de apoio à política de emprego e à política social tem de integrar os 
parceiros sociais e as organizações da sociedade civil a todos os níveis. Consequentemente, 
a relatora requer a estrita aplicação do princípio de parceria. A nível europeu, propõe a 
introdução de um conselho consultivo estratégico, composto de representantes da Comissão, 
dos Estados-Membros, dos parceiros sociais e de ONG, que apoie a Comissão na execução, 
monitorização e avaliação do programa a nível da UE.

4. O programa conta com um orçamento de 958.100.000 euros. No espírito da resolução do 
Parlamento Europeu, de 8 junho 2011, sobre um novo Quadro Financeiro Plurianual para uma 
Europa competitiva, sustentável e inclusiva, a relatora propõe um aumento de 5% do 
orçamento total. Em tempos de crise económica e de indispensável saneamento nos 
Estados-Membros da UE, os programas sociais e de emprego assumem uma importância 
decisiva.

Para ajustar a percentagem atribuída nos três subprogramas às novas condições-quadro, a 
relatora propõe uma ligeira redistribuição, assim como prioridades concretas.

Através do subprograma Progress, deve continuar a garantir-se que a maior parte dos fundos 
seja canalizada para as áreas da inclusão social, proteção social e combate à pobreza. Face 
aos problemas crescentes dos jovens no mercado de trabalho e ao aumento do desemprego 
juvenil, a relatora também propõe destinar, pelo menos, 10 % à luta contra o desemprego de 
jovens. A relatora manifesta a sua satisfação por a Comissão ter reservado uma percentagem 
para a experimentação social e propõe um aumento da percentagem para financiar projetos 
mais concretos.

No que diz respeito ao subprograma EURES, importa assegurar o financiamento dos 
programas de mobilidade específicos, as parcerias transfronteiriças, e a formação 
profissional e qualificação do pessoal EURES.
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Em relação ao subprograma Microfinanciamento e Empreendedorismo Social, há que 
assegurar o devido financiamento de ambos os instrumentos.

5. O subprograma Progress, que recolhe a maior parte do financiamento, visa apoiar a 
realização dos objetivos da União Europeia nos domínios social e de emprego. A relatora 
propõe, portanto, que haja um vínculo mais claro com as questões do emprego, condições de
trabalho, proteção social, inclusão social e redução da pobreza.

6. Em relação ao subprograma EURES, a Comissão propõe amplas inovações. Enquanto o 
financiamento de medidas horizontais recai no programa, as futuras atividades nacionais do 
EURES serão financiadas pelo Fundo Social Europeu (FSE).

A relatora lamenta que a Comissão não preveja qualquer financiamento de parcerias 
transfronteiriças EURES no âmbito do programa. Efetivamente, o aconselhamento de 
trabalhadores móveis e empregadores nas regiões fronteiriças torna-se fundamental numa 
Europa cada vez mais interligada.

Para assegurar o financiamento das parcerias transfronteiriças após 2013, a relatora propõe 
que as mesmas sejam incluídas no programa EURES. Tendo em conta os programas de 
mobilidade específicos da Comissão para certos grupos-alvo, que representam uma 
abordagem à mediação de emprego na UE assente na oferta e na procura, devem vigorar 
regras claras de «mobilidade equitativa».

7. Além disso, o subprograma Microfinanciamento e Empreendedorismo social carece de 
uma configuração concreta. A relatora congratula-se com a inovação proposta pela Comissão 
de, no futuro, também proporcionar financiamento a empresas sociais, não obstante, é 
indispensável a existência de procedimentos e regras claros para a concessão de 
financiamento na área do empreendedorismo social. Em relação à concessão de microcrédito 
a membros de grupos vulneráveis e as microempresas, há que assegurar que os requerentes 
também recebam o apoio e a assistência necessárias na sua via para a autosuficiência.


