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Alteração 6
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 7
Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 8
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Para além destas prioridades, justifica-
se igualmente melhorar a eficiência da 

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

administração pública e reforçar a 
capacidade institucional das partes 
interessadas que operam nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais nas regiões e nos Estados-Membros 
menos desenvolvidos, tendo em vista o 
crescimento sustentável e as oportunidades 
de emprego.

Or. en

Alteração 9
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 10
Siiri Oviir

Proposta de regulamento
Considerando 7



AM\900295PT.doc 5/16 PE487.953v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O FSE deve contribuir para a Estratégia 
Europa 2020, garantindo uma maior 
concentração do apoio nas prioridades da 
União Europeia. O FSE deve, mormente, 
reforçar o seu apoio à luta contra a pobreza 
e a exclusão social, reservando uma verba 
mínima especificamente para este fim. A 
maior parte do financiamento destinado a 
este domínio deve ser utilizada para 
apoiar as mulheres, porquanto são estas 
as mais expostas ao risco de pobreza.
Justifica-se limitar a natureza e o número 
de prioridades de investimento 
selecionadas para beneficiar do apoio do 
Fundo, em função do nível de 
desenvolvimento das regiões apoiadas.

Or. et

Alteração 11
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O FSE deve apoiar cada vez mais a 
igualdade de género mercê do 
investimento nos serviços de assistência, 
nas oportunidades de emprego para as 
mulheres, na educação e na valorização 
das competências, bem como no combate 
à violência contra as mulheres. O FSE 
deve igualmente compensar a 
discriminação múltipla que afeta, inter 
alia, as mulheres migrantes, as mulheres 
Roma, as mulheres com deficiência, as 
lésbicas e as idosas.

Or. en
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Alteração 12
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem garantir que a execução das 
prioridades financiadas pelo FSE contribua 
para promover a igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o artigo 
8.º do Tratado. As avaliações sublinharam 
a importância de ter em conta os objetivos
da igualdade de género em todas as 
componentes dos programas, garantindo 
simultaneamente a realização de ações 
específicas destinadas a promover a 
igualdade entre homens e mulheres. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
realização de uma avaliação da 
elaboração de orçamentos numa 
perspetiva de género para todas as ações
FSE, bem como para todas as ações
cofinanciadas pelo FSE. O FSE deve 
promover a execução das políticas 
relevantes da União.

Or. en

Alteração 13
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar que a igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva de género constituam
princípios vinculativos ao longo de todas 
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as fases de planeamento e aplicação dos 
Fundos (perspetiva de género na análise, 
objetivos e indicadores comuns e 
execução, monitorização e avaliação) e 
que as ações fundamentais beneficiem de 
apoio (estruturas) em cada fase da 
execução da integração da perspetiva de 
género no FSE.

Or. en

Alteração 14
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem criar uma infraestrutura
“integração da perspetiva de género”. Em 
particular, devem ser desenvolvidas 
estruturas de apoio permanentes, tanto a 
nível nacional (incluindo regional e 
local), como da União, para apoiar a 
implementação da integração da 
perspetiva de género enquanto estratégia 
e, em complemento, deve ser criada uma 
rede de pontos de contacto “integração da 
perspetiva de género” nos 
Estados-Membros, coordenada pela 
Comissão Europeia.

Or. en

Alteração 15
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 
financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. O FSE deve apoiar o cumprimento 
da obrigação ao abrigo da Convenção das 
Nações Unidas sobre os direitos das 
pessoas com deficiência, no que respeita, 
designadamente, à educação, ao trabalho, 
ao emprego e à acessibilidade. O FSE deve 
também favorecer a reorientação dos 
cuidados hospitalares para cuidados de 
proximidade.

(11) Em conformidade com o artigo 10.º do 
Tratado, a execução das prioridades 
financiadas pelo FSE deve contribuir para 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, votando particular atenção a 
quantos sejam confrontados com 
múltiplas formas de discriminação. O FSE 
deve apoiar o cumprimento da obrigação 
ao abrigo da Convenção das Nações 
Unidas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, no que respeita, 
designadamente, à educação, ao trabalho, 
ao emprego e à acessibilidade. O FSE deve 
também favorecer a implementação das 
políticas relevantes da União e a 
reorientação dos cuidados hospitalares para 
cuidados de proximidade.

Or. en

Alteração 16
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Em conformidade com o artigo 
10.º do Tratado, a execução das 
prioridades financiadas pelo FSE deve 
contribuir para combater a discriminação 
em razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, votando particular 
atenção a quantos sejam confrontados 
com múltiplas formas de discriminação. O 
FSE deve apoiar o cumprimento das 
obrigações da União ao abrigo da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
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direitos das pessoas com deficiência, no 
que respeita, designadamente, à 
educação, ao trabalho, ao emprego e à 
acessibilidade. O FSE deve igualmente 
promover a aplicação das políticas 
relevantes da União e a reorientação dos 
cuidados hospitalares para cuidados de 
proximidade.

Or. en

Alteração 17
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Há que apoiar a inovação social para 
que as políticas possam responder mais 
adequadamente à mudança social e 
encorajar e apoiar as empresas sociais 
inovadoras. Para melhorar a eficiência das 
políticas é fundamental testar e avaliar 
soluções inovadoras, tendo em conta o 
facto de os resultados derivados das 
empresas sociais requererem 
frequentemente uma perspetiva de longo 
prazo, antes de as aplicar em maior escala, 
pelo que se justifica um apoio específico 
por parte do FSE.

Or. en

Alteração 18
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)
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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, a 
independência económica de mulheres e 
homens e a conciliação da vida 
profissional e privada de homens e 
mulheres;

Or. en

Alteração 19
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a luta contra os estereótipos de 
género na seleção de carreira e nas 
profissões, bem como a promoção da 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração 20
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) a promoção dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género, 
mediante:
(i) um maior acesso das mulheres de todas 
as idades ao emprego e à educação;
(ii) melhores serviços de assistência, 
incluindo serviços de guarda e assistência 
a crianças e idosos, bem como a outras 
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pessoas dependentes;
(iii) ações destinadas a eliminar todas as 
formas de violência contra as mulheres;
(iv) ações destinadas a acometer e 
eliminar discriminação múltipla que 
afeta, inter alia, as mulheres migrantes, 
as mulheres Roma, as mulheres com 
deficiência, as lésbicas e as idosas;
(v) a promoção do acesso das mulheres a 
serviços de saúde a preços acessíveis, 
incluindo no domínio da saúde sexual e 
reprodutiva;

Or. en

Alteração 21
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Promoção da inclusão social e luta 
contra a pobreza e a discriminação 
mediante:
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Or. en

Alteração 23
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 24
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 25
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 26
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 27
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 

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 
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aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e privada para homens e 
mulheres.

Or. en

Alteração 28
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito das 
prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º1, alínea 
c), subalínea iii). Estas ações concentram-
se nas pessoas em risco de discriminação e 
nas pessoas com deficiência, com vista a 
aumentar a sua participação no mercado de 
trabalho, promover a sua inclusão social, 
reduzir as desigualdades no plano das 
habilitações e da saúde e facilitar a 
transição entre cuidados hospitalares e 
cuidados de proximidade.

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º […], bem 
como de ações específicas no âmbito de 
todas as prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, votando 
particular atenção a quantos sejam 
confrontados com múltiplas formas de 
discriminação. 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.

Or. en
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Alteração 29
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 2 – travessão 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– número de projetos suscetíveis de 
aumentar a participação e evolução 
sustentáveis das mulheres no emprego

Or. en

Alteração 30
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– estatísticas que indiquem uma redução 
da segregação em razão do género no 
mercado de trabalho

Or. en

Alteração 31
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – travessão 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– estatísticas que indiquem que os 
estereótipos de género na educação e 
formação estão a ser combatidos com 
êxito 
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Alteração 32
Marije Cornelissen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – travessão 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– elementos que comprovem que a 
conciliação da vida profissional e pessoal 
para homens e mulheres está a ser 
promovida

Or. en


