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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Desde a criação da Comunidade Europeia que o Fundo Social Europeu (FSE) tem contribuído 
para criar convergência entre os níveis de desenvolvimento de várias regiões. A partir da adesão 
à UE dos países do centro e do leste da Europa, o Fundo Social Europeu adquiriu um papel 
essencial na redução dos custos sociais da transformação nos países do pós-comunismo. O FSE é 
um mecanismo importante de investimento no capital humano desta região, na medida em que 
concede apoio a iniciativas de formação destinadas a grupos em risco de exclusão social.

Cientes de que a necessidade de apoio profissional a regiões menos desenvolvidas ainda persiste 
e que está, de facto, a aumentar em período de crise, aprovamos com agrado a proposta destinada 
a garantir financiamento ao FSE no próximo período de programação, nomeadamente através da 
definição de uma atribuição mínima ao FSE no âmbito da política de coesão. 

Tendo em conta o exposto, proponho a introdução de mais flexibilidade nas disposições do 
regulamento por forma a permitir a cada um dos países capacidade de resposta aos seus próprios 
problemas socioeconómicos. Isto diz respeito, inter alia, aos beneficiários do Fundo visados e ao 
pedido de que o regulamento não crie restrições inflexíveis na lista de grupos sociais a que o 
Fundo é passível de se aplicar. 

No que diz respeito à promoção e inclusão social, bem como ao combate à pobreza, importa 
notar que existe uma necessidade evidente de conceder apoio a mulheres em situação de 
emprego precária, uma vez que constituem o grupo mais exposto ao risco de pobreza, e de 
apoiar os progenitores solteiros - em especial, as mães solteiras - no intuito de lhes facilitar a 
conciliação entre as suas vidas profissionais e familiares. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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. 

(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 
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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.

maior parte do financiamento neste 
domínio deve permanecer destinada à 
concessão de apoio às mulheres, visto que 
constituem o grupo mais exposto 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. pl

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. 3. Os beneficiários do FSE são pessoas 
em situação socioprofissional precária, 
como os desempregados de longa duração 
e as pessoas em situação de exclusão 
social. Cabe aos Estados-Membros definir 
os grupos sociais marginalizados que 
devem ser visados como potenciais 
beneficiários do FSE. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos sistemas 
e às estruturas com o propósito de facilitar 
a sua adaptação aos novos desafios, 
promover a boa governação e a aplicação 
das reformas, em especial nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais.

Or. pl

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração 1

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

a conciliação da vida profissional e 
familiar;

Or. pl

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) o apoio ativo à integração de 
progenitores solteiros no mercado de 
trabalho, ajudando-os a conciliar a vida 
profissional e familiar e tendo 
simultaneamente em conta o facto de uma 
maioria substancial dos progenitores 
solteiros na Europa serem mulheres;

Or. pl

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

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

iv) a melhoria do acesso a serviços de 
interesse geral sustentáveis, de grande 
qualidade e a preços comportáveis, 
mormente cuidados de saúde e serviços 
sociais, bem como infraestruturas de 
acolhimento de crianças em idade 
pré-escolar de que os progenitores 
desempregados também possam 
beneficiar;

Or. pl


