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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Procedimento consultivo
*** 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: [...].



PR\897949PT.doc 3/30 PE486.203v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................28



PE486.203v01-00 4/30 PR\897949PT.doc

PT



PR\897949PT.doc 5/30 PE486.203v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao 
Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0607),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 164.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0327/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 22 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 do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Cultura e da Educação 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. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 0 …, p. 0 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
2 JO C …, p. 0 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
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Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

das recomendações do Conselho relativas 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com o artigo 121.º, n.º 2 e o 
artigo 148.º, n.º 4, do Tratado. Deve 
contribuir também para apoiar a execução 
das iniciativas emblemáticas, mormente a
«Agenda para novas competências e 
empregos», «Juventude em Movimento» e 
a «Plataforma europeia contra a pobreza e 
a exclusão social. Deverá ainda contribuir 
para as atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital» e da «União 
da inovação».

Or. fr

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) (Não se aplica à versão portuguesa).
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da mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve, nomeadamente, 
apoiar os serviços europeus de emprego 
(atividades EURES) em matéria de 
recrutamento e serviços conexos de 
informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras.

Or. fr

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Regulamento (UE) n.º […] dispõe 
que as regras de elegibilidade das despesas 
devem ser determinadas a nível nacional, 
com algumas exceções em relação às quais 
é conveniente estabelecer disposições 
específicas no que respeita ao FSE.

(15) O Regulamento (UE) n.º […] dispõe 
que as regras de elegibilidade das despesas 
devem ser determinadas a nível nacional, 
com algumas exceções em relação às quais 
é conveniente estabelecer disposições 
específicas para cada Fundo.
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Or. fr

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Tendo em conta o papel 
fundamental do FSE na realização dos 
grandes objetivos da Estratégia “Europa 
2010” em matéria social e de emprego, 
este Fundo deveria ser considerado uma 
prioridade política e financiado a esse 
título.

Or. fr

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) O capital humano é a principal 
alavanca com que a União Europeia pode 
contar para assegurar a sua 
competitividade a nível internacional e 
um relançamento sustentável da sua 
economia. Nenhum outro tipo de 
investimento pode produzir reformas 
estruturais se não for acompanhado de 
uma estratégia coerente de 
desenvolvimento do capital humano: 
desde logo, importa velar por que os 
recursos destinados a melhorar as 
competências, a aumentar os níveis de 
emprego e a garantir a participação de 
todos na sociedade, permitam medidas de 
adequada envergadura, atribuindo um 
mínimo de 25% de recursos financeiros a
título da política de coesão económica, 
social e territorial da União Europeia.
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Or. fr

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) É de toda a evidência científica e 
empírica que uma contração dos recursos 
financeiros disponíveis para as políticas 
de apoio ao desenvolvimento do capital 
humano e à inclusão social só pode ter 
efeitos penalizadores a posteriori para os 
Estados-Membros em dificuldades 
económicas ou orçamentais, bem como 
reduzir as suas oportunidades de 
recuperação a longo prazo; por 
conseguinte, a suspensão dos pagamentos 
a título do FSE nunca deve ser 
considerada relativamente ao desempenho 
de um Estado-Membro no quadro do 
processo de convergência económica na 
União Europeia.

Or. fr

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Missão Atribuições

Or. fr

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. O FSE promove níveis elevados de
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, incentiva um nível elevado 
de educação e formação e facilita a 
adaptação dos trabalhadores à mudança 
das empresas e dos sistemas de produção. 
O FSE contribui igualmente para 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial na União Europeia, o combate 
à pobreza e à exclusão social, a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres, a 
igualdade de oportunidades e a eliminação 
de todas as formas de discriminação.

Or. fr

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros 
na realização das prioridades e dos grandes 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, com o objetivo de assegurar 
uma coesão social reforçada. O FSE apoia 
a conceção e a execução de políticas e
ações que decorrem das suas atribuições,
tendo em conta as orientações integradas 
para as políticas económicas e de emprego 
dos Estados-Membros e as recomendações 
do Conselho relativas aos programas 
nacionais de reforma.

Or. fr
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Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

a) Para o objetivo temático “Promoção do 
emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores” mediante:

Or. fr

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

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

i) O acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego, a mobilização para o acesso ao 
emprego por parte de inativos ou pessoas 
afastadas do mercado de trabalho, bem 
como o apoio à mobilidade dos 
trabalhadores;

Or. fr

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - alínea a) - subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv

Texto da Comissão Alteração

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

iv) a igualdade entre homens e mulheres e 
no acesso ao trabalho com progressão na 
carreira e a conciliação da vida 
profissional e privada;

Or. fr

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vi)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

b) Para o objetivo temático “Investimento 
na educação, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida” mediante:

Or. fr

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) a prevenção e a redução do abandono 
escolar precoce, o estabelecimento de 
condições de igualdade no acesso ao 
ensino infantil, primário e secundário de 
boa qualidade e a reintegração dos jovens 
não qualificados mediante o apoio de 
projetos pessoais que lhes permitirão 
reatar percursos de ensino e formação;

Or. fr
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Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e 
equivalente e a criação de uma rede entre 
os estabelecimentos de ensino superior, os 
centros de formação e de investigação e as 
empresas, com vista a aumentar os níveis 
de participação e de habilitações;

Or. fr

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - alínea b) - subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

iii) a melhoria e mais equitatividade do 
acesso à aprendizagem ao longo da vida, à 
validação da experiência adquirida e a 
atualização das aptidões e das 
competências dos trabalhadores inclusive 
no sentido de garantir o envelhecimento 
ativo dos trabalhadores;

Or. fr

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1 - alínea b) - subalínea iii)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) a melhoria da adequação dos 
sistemas de educação e formação às 
necessidades do mercado de trabalho, 
nomeadamente através da elaboração de 
ferramentas que permitam a antecipação 
das necessidades de competências, a 
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capacidade de reação dos sistemas de 
ensino e formação e a orientação escolar 
e profissional;

Or. fr

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

c) Para o objetivo temático “Promoção da 
inclusão social e luta contra a pobreza” 
mediante:

Or. fr

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

iii) a luta contra as discriminações com 
base no género, origem étnica ou racial, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual que afetam o acesso e a 
participação equitativa das vítimas ao 
mercado de trabalho;
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Or. fr

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

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

v) a promoção do empreendedorismo 
social e da integração profissional nas 
empresas sociais e da economia social 
para facilitar o acesso ao emprego e a 
serviços de qualidade para todos;

Or. fr

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais.

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

Or. fr

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

d) Para o objeto temático “Reforço da 
capacidade institucional e da eficiência da 
administração pública”, mediante:

Or. fr
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Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Esta prioridade de investimento só é 
aplicável nos Estados-Membros que 
possam beneficiar do apoio do Fundo de 
Coesão ou, noutros Estados-Membros, de 
ações que, embora possam ter lugar no 
território do Estado-Membro em causa, 
contribuam para reforçar as capacidades 
institucionais e a eficácia das 
administrações e dos serviços públicos 
que beneficiam uma ou mais das suas 
regiões de nível NUTS 2, tal como 
definidas no artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º […];

Or. fr

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio das 
políticas sociais, da educação, da 
formação e do emprego, inclusive pactos 
setoriais, nacionais e territoriais e 
iniciativas de desenvolvimento local.

Or. fr

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os indicadores comuns definidos no 1. Os indicadores específicos definidos no 
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anexo do presente regulamento e os 
indicadores específicos dos programas são 
utilizados em conformidade com o artigo 
24.º, n.º 3, e com o artigo 87.º, n.º 2, alínea 
b), subalínea ii), do Regulamento (UE) n.º 
[…]. Todos os indicadores são expressos 
em números absolutos.

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

Or. fr

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando da transmissão dos relatórios 
anuais de execução, a autoridade de gestão 
comunica, por via eletrónica, os dados 
estruturados atinentes a cada prioridade de 
investimento. Estes dados abrangem a 
categorização e os indicadores de 
realizações e de resultados.

2. Aquando da transmissão dos relatórios 
anuais de execução, a autoridade de gestão 
comunica, por via eletrónica, os dados 
estruturados atinentes a cada prioridade de 
investimento. Estes dados abrangem as 
categorias de intervenção e os indicadores 
de realizações e de resultados.

Or. fr

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Contanto que as condições necessárias 
em termos de garantias de solvabilidade e 
de competência estejam preenchidas, a 
participação dos parceiros, tal como 
referido no artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º […], nomeadamente dos parceiros 
sociais e das organizações não 
governamentais, na execução de 
programas operacionais pode assumir a 
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programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

Or. fr

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais tal como 
referido no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º […] nas ações e na elaboração, 
na execução, no acompanhamento e na 
avaliação dos programas apoiados pelo 
FSE, as autoridades de gestão de um 
programa operacional de uma região, na 
aceção do artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º […], ou dos 
Estados-Membros elegíveis para apoio do 
Fundo de Coesão, garantem a atribuição de
2% dos recursos do FSE a ações de criação 
de capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

Or. fr

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar o acesso e uma 
participação adequada das organizações 
não governamentais visadas no artigo 5.º 
do Regulamento UE n° [...] nas ações e na 
preparação, na execução, no 
acompanhamento e na avaliação dos 
programas apoiados pelo FSE, em 
particular com medidas de impacto, 
nomeadamente nos domínios da inclusão 
social e cultural, da igualdade entre 
homens e mulheres e da igualdade de 
oportunidades, as autoridades de gestão de 
um programa operacional de uma região, 
em conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, devem garantir a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a organizações não 
governamentais.

Or. fr

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 7.º 

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração sistemática 
desta perspetiva a todos os níveis da 
elaboração e da execução de programas, 
tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º […] . O FSE apoia 
igualmente ações orientadas específicas 
em conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, 
alínea a), subalínea iv) do presente 
Regulamento, em especial com o objetivo 
de aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
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promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação, combater 
as representações por género de perfis e 
domínios profissionais, reduzir a 
segregação baseada no sexo e promover a 
conciliação da vida profissional e familiar 
para homens e mulheres.

Or. fr

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 8.º 

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, sem discriminação baseada no 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
convicções, deficiência, idade ou 
orientação sexual, através da integração 
do princípio da não discriminação, tal 
como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (CE) n.º […]. Além disso, o 
FSE apoia ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º do presente 
Regulamento, nomeadamente do seu n.º 1, 
alínea c), subalínea iii), que visam
eliminar todas as formas de discriminação 
e melhorar a acessibilidade das pessoas 
com deficiência para reduzir as 
desigualdades no plano do nível de
habilitações, aumentar a participação no 
mercado de trabalho para as pessoas 
ameaçadas de discriminação e reforçar a 
sua inclusão social, nomeadamente 
facilitando a transição entre cuidados 
hospitalares e cuidados de proximidade.

Or. fr
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Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial
com o objetivo de testar e aplicar em maior 
escala soluções inovadoras que venham 
suprir necessidades sociais.

1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar e /ou aplicar em 
maior escala soluções inovadoras que 
venham suprir necessidades sociais com 
todas as partes em causa e, em particular, 
em ligação com os parceiros sociais.

Or. fr

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais.

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os domínios 
e temas correspondentes às suas 
necessidades específicas, bem como um 
plano de avaliação de experiências 
efetuadas e para capitalização e 
divulgação dos resultados obtidos.

Or. fr

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
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divulgação de boas práticas e 
metodologias.

divulgação e valorização de boas práticas e 
metodologias.

Or. fr

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional
com base numa lista proposta pela 
Comissão e aprovada pelo Comité do FSE.

2. Para identificar os domínios e as 
formas de cooperação transnacional que 
correspondam às suas necessidades 
específicas, os Estados-Membros podem 
selecionar temas com base numa lista 
proposta pela Comissão e aprovada pelo 
Comité do FSE, enunciada no artigo 
163.º, segundo parágrafo, do Tratado.

Or. fr

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a cooperação 
transnacional sobre os temas referidos no 
n.º 2, através da aprendizagem mútua e de 
ações coordenadas ou conjuntas. Em 
especial, a Comissão gere uma plataforma 
a nível da UE, de modo a facilitar o 
intercâmbio de experiências, a criação de 
capacidades e o estabelecimento de redes, 
bem como a divulgação dos resultados 
pertinentes. Além disso, a Comissão 
elabora um quadro de execução 
coordenado, incluindo critérios comuns de 
elegibilidade, tipos de ações e respetivos 
calendários, bem como abordagens 
metodológicas comuns de 
acompanhamento e avaliação, no intuito de 

3. A Comissão facilita a cooperação 
transnacional através da aprendizagem 
mútua e de ações coordenadas ou 
conjuntas. Em especial, a Comissão gere 
uma plataforma a nível da UE, de modo a 
facilitar a criação de parcerias 
transnacionais, o intercâmbio de 
experiências, a criação de capacidades e o 
estabelecimento de redes, bem como a 
capitalização e a divulgação dos resultados 
pertinentes. Além disso, a Comissão 
elabora um quadro de execução 
coordenado, incluindo critérios comuns de 
elegibilidade, tipos de ações e respetivos 
calendários, bem como abordagens 
metodológicas comuns de 
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facilitar a cooperação transnacional. acompanhamento e avaliação, no intuito de 
facilitar a cooperação transnacional.

Or. fr

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a inovação social e a cooperação 
transnacional, tal como referido nos artigos 
9.º e 10.º, caso não sejam abrangidas por 
um eixo prioritário específico.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. fr

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável através das prioridades 
de investimento enunciadas no n.º 1 do 
artigo 3.º do presente Regulamento, que 
contemplem ações integradas destinadas a 
dar resposta aos desafios económicos, 
ambientais e sociais que afetam zonas 
urbanas de cidades mencionadas no 
contrato de parceria.

Or. fr

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Nos termos do artigo 32.º do 
Regulamento (UE) n.º […], o FSE pode 
apoiar ações e políticas abrangidas pelo seu 
âmbito de intervenção, através de 
instrumentos financeiros.

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. A proposta da Comissão Europeia relativa ao Fundo Social Europeu (FSE) para 2014-2020 
apresenta progressos importantes que merecem o apoio do Parlamento Europeu, no sentido de 
ajudar eficazmente as populações a adaptar-se às alterações do mercado de emprego, 
mediante o cofinanciamento de projetos de formação e de assistência ao recrutamento: 

 a atribuição dos fundos em função das prioridades da Estratégia "Europa 2020", 
 a concentração temática e a atribuição de 20 % da contribuição do Fundo em cada 

Estado-Membro para a inclusão social e a luta contra a pobreza,
  um melhor reconhecimento do papel dos parceiros sociais e das organizações não 

governamentais, bem como 
 a simplificação dos procedimentos.

A principal alavanca financeira da União Europeia para a promoção do emprego, o Fundo 
Social Europeu (FSE), foi instituída em 1957 pelos Tratados de Roma. Desde a sua criação 
que privilegia o acompanhamento da mobilidade geográfica e profissional dos trabalhadores. 
Face a este período de crise, a coesão social é essencial para concentrar os investimentos do 
FSE: 

1. na inclusão social pela inclusão profissional, 
2. na elevação do nível de qualificações, 
3. na elevação do nível de emprego. 

Para atingir esta coesão social, devem ser aplicados os quatro principais objetivos temáticos 
da proposta da Comissão relativa ao FSE para o período 2014-2020: “a promoção do emprego 
e da mobilidade dos trabalhadores”, “o investimento na educação, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida”, “a promoção da inclusão social e a luta contra a pobreza” e 
“o reforço da capacidade institucional e a eficiência da administração pública”. 

O apoio às populações jovens é indispensável numa altura em que 21% deles não têm 
emprego na União Europeia e em que muitos não possuem habilitações outorgadas por 
sistemas de ensino. Por esta razão, o FSE continua a ser uma ferramenta de integração social 
por integração profissional, com uma abordagem integrada de apoio a percursos 
personalizados ou globais rumo a um objetivo de máximo emprego e de qualidade. Além 
disso, a inclusão social das populações desempregadas deve ser apoiada na medida em que se 
assegura o acesso a recursos e a serviços adequados para todos.

Além disso, o FSE deveria ser utilizado como ferramenta destinada a facilitar a antecipação 
das futuras necessidades em competências a fim de aumentar substancialmente o número de 
trabalhadores altamente qualificados de que, segundo as estimativas mais recentes, a Europa 
necessitará num futuro próximo. 

Um melhor reconhecimento do papel específico dos parceiros sociais a todos os níveis é 
indispensável ao bom funcionamento dos projetos. É com a mobilização de todas as partes 
interessadas e a associação de todos os parceiros sociais à gestão e à utilização do FSE a nível 
europeu, nacional e regional ou local que o FSE continuará a ser o Fundo indispensável ao 
emprego e à inclusão profissional dos europeus. 
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A simplificação das regras e dos procedimentos, bem como uma abordagem pragmática são 
boas soluções para reforçar as consequências das operações financiadas pelo FSE. Os 
elementos que se destinam a simplificar os procedimentos administrativos são, em particular, 
o recurso aos montantes fixos e o recurso aos custos unitários a fim de afastar eficazmente um 
dos principais obstáculos das empresas no acesso aos fundos e, por conseguinte, de aumentar 
a absorção dos recursos disponíveis. Deve ser acordada uma simplificação específica dos 
dossiês de candidatura ao FSE para projetos que beneficiem de subvenções públicas de 
montante inferior a 50 000 euros. A utilização eficaz dos recursos do FSE pode melhorar 
consideravelmente o efeito das políticas de relançamento e favorecer a criação de novos 
postos de trabalho na União Europeia. 

Todos estes objetivos devem constituir objeto de medidas de impacto, várias vezes durante o 
período de programação, no intuito de velar por uma boa utilização dos recursos e a eficácia 
das políticas executadas. 

2. O FSE, quadro geral da política de coesão

É necessário um forte apoio a um mínimo global do FSE no valor de 25% do orçamento dos 
Fundos Estruturais e de Coesão. Os Estados-Membros continuam a ser os intermediários de 
primeira linha para todas as políticas do FSE, tendo em conta a importância das políticas 
nacionais de emprego; no respeito da autonomia dos Estados-Membros, eles são livres de 
organizar a execução dos programas em função da sua própria organização. 

Em primeiro lugar, deve ser feito um esforço para melhorar a governação do FSE, mantendo 
uma coordenação centralizada do FSE e tendo melhor em conta as necessidades reais do 
terreno. 

A racionalização das avaliações parece ser uma necessidade absoluta para simplificar a vida 
dos agentes locais do FSE: é necessário harmonizar a vigilância proibindo a sobreavaliação e 
eliminando avaliações inúteis. No intuito de aligeirar as avaliações, a celebração de “contratos 
de confiança" entre os Estados-Membros e a Comissão Europeia permitiria reduzir os 
constrangimentos regulamentares que pesam sobre os Estados-Membros. A redução dos 
prazos de pagamento deve ser estabelecida como objetivo comum a todos os 
Estados-Membros, dando a conhecer a prática do pagamento faseado. 

O acompanhamento dos agentes locais do FSE deve ser apoiado por um reforço dos créditos 
afetados à assistência técnica e a uma formação dos serviços de gestão do Fundo Social 
Europeu. 

Para aumentar a taxa de consumo do FSE, é necessário criar condições para um melhor 
consumo: 

 incitando todos os Estados-Membros a recentrar as prioridades a financiar para 
aumentar a eficácia do FSE; 

 criando um cheque FSE de montante fixo para microprojetos sobre domínios 
específicos cujos resultados sejam fáceis de atingir e mensuráveis; 

 aumentando a comunicação e o intercâmbio de informações com os titulares dos 
projetos; 
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 velando por uma melhor sinergia entre o FSE e o FEDER, tal como enunciado no 
Regulamento Geral dos Fundos de Coesão. 

O Fundo Social Europeu apoia projetos em benefício das populações mais desfavorecidas. 
Continuaria a haver grandes preocupações, caso as disposições relativas à condicionalidade 
macroeconómica, introduzidas no projeto de regulamento da Comissão relativo às disposições 
comuns sobre os Fundos, se aplicassem igualmente ao FSE. Por conseguinte, não podemos 
aplicar o princípio de uma dupla penalização às populações desfavorecidas de países já em 
dificuldade.


