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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 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, apoiar a criação de empregos 
sustentáveis de alta qualidade, apoiar a 
integração dos trabalhadores no mercado 
de trabalho e a sua adaptação à mudança, 
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 
TFUE. Logo, o FSE deve contribuir para a 
coesão económica, social e territorial em 
conformidade com os artigos 174.º, 349.º e 
355.º, n.º 1, do TFUE.  Nos termos do 
artigo 9.º do Tratado, o FSE deverá, 
aquando da conceção e execução das suas 
políticas e atividades, 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 a pobreza e um 
nível elevado de educação, formação e 
proteção da saúde humana. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais que se prendem com a 

(4) A União confronta-se com desafios 
estruturais e demográficos que se 
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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.

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 criar e promover o emprego 
sustentável de alta qualidade e apoiar a 
mobilidade dos trabalhadores, investir na 
educação formal e informal, na 
investigação, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida, promover 
a inclusão social e lutar contra a pobreza e 
a descriminação. Ao promover o 
funcionamento inclusivo dos mercados de 
trabalho através da promoção da 
mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores a nível nacional e 
transnacional, o FSE deve apoiar os 
serviços europeus de emprego (atividades 
EURES) a terem uma posição mais ativa 
na identificação de oportunidades de 
emprego junto de entidades públicas e 
privadas, em matéria de recrutamento e 
serviços conexos de informação, 
consultoria e orientação a nível nacional e 
transfronteiras.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Membros, a fim de aumentar o 
crescimento económico e fomentar as 
oportunidades de emprego a nível nacional 
e regional, bem como a sua capacidade de 
atuar dinamicamente.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento e a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas e fazer com que, através da 
aquisição das competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas se possam adaptar aos 
novos desafios, a saber, a transição para 
uma economia baseada no conhecimento, a 
agenda digital e a transição para uma 
economia menos dependente do carbono e 
mais eficiente no plano energético. O FSE 
deve contribuir para dar resposta a estes 
desafios através da prossecução dos seus 
principais objetivos temáticos. Neste 
contexto, o FSE deve apoiar a transição da 
mão-de-obra para competências e 
empregos mais ecológicos, em especial nos 
setores da eficiência energética, das 
energias renováveis e dos transportes 
sustentáveis, tendo em conta o propósito da 
União de aumentar para, no mínimo, 20 % 
a proporção do orçamento da UE dedicada 
à integração das questões climáticas a 
todos os níveis, com contribuições de todos 
os domínios de ação.

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar a criação, o desenvolvimento e a 
competitividade de diferentes tipos de 
empresas, especialmente das 
microempresas, das pequenas e médias 
empresas e das empresas sociais e de 
economia social, a fim de criar empregos 
sustentáveis de qualidade e fazer com que, 
através da aquisição das competências 
adequadas e de oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida, as pessoas 
se possam adaptar às condições sociais e 
económicas em mutação e aos novos 
desafios, a saber, a transição para uma 
economia baseada no conhecimento, a 
agenda digital e a transição para uma 
economia menos dependente do carbono e 
mais eficiente no plano energético. O FSE 
deve contribuir para dar resposta a estes 
desafios através da prossecução dos seus 
principais objetivos temáticos. Neste 
contexto, o FSE deve apoiar a transição da 
mão-de-obra para competências e 
empregos mais ecológicos, em especial nos 
setores da eficiência energética, das 
energias renováveis e dos transportes 
sustentáveis, tendo em conta o propósito da 
União de aumentar para, no mínimo, 20 % 
a proporção do orçamento da UE dedicada 
à integração das questões climáticas a 
todos os níveis, com contribuições de todos 
os domínios de ação.



PE486.225v03-00 6/41 AD\905698PT.doc

PT

Alteração 5

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 em matéria de emprego, 
educação, inclusão social, luta contra a 
pobreza e melhoria das capacidades 
institucionais, com um financiamento 
adequado para alcançar estes objetivos. O 
FSE deve, mormente, reforçar o seu apoio 
à luta ativa e eficiente 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. No 
entanto, a concentração temática deve ser 
flexível para permitir a adaptação das 
intervenções do FSE às especificidades 
próprias de cada Estado-Membro e de 
cada região. 

Justificação

O FSE deve contribuir para a Estratégia 2020 no contexto dos quatro objetivos temáticos que 
lhe foram atribuídos.
A concentração temática proposta pela Comissão deve ser flexível, com o objetivo de adaptar 
as intervenções do FSE às necessidades próprias de cada Estado e região e garantir assim 
uma maior efetividade dos recursos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações (9) A execução eficiente e eficaz das ações 
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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.

apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial a participação das 
autoridades locais e regionais, os 
parceiros sociais e as organizações não 
governamentais. É, por conseguinte, 
necessário que os Estados-Membros 
envolvam e ajudem as autoridades locais 
e regionais, os parceiros sociais e as
organizações não governamentais, se 
necessário com medidas de reforço da 
capacidade, na conceção e execução dos 
programas do FSE.

Justificação

As autoridades locais e regionais também devem participar nos procedimentos de elaboração 
e execução das intervenções do FSE.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Tendo em consideração que, para 
garantir o emprego e a coesão social, é 
necessária uma abordagem integrada e 
holística, o FSE deve apoiar a criação de 
parcerias transsetoriais, transnacionais e 
territoriais e dos respetivos programas.

Alteração 8

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 

(10) Os Estados-Membros e a Comissão 
deverão garantir que a execução das 
prioridades financiadas pelo FSE contribua 
para promover a igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o artigo 
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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.

8.º do Tratado. As avaliações sublinharam 
a importância de ter em conta a perspetiva 
do género em todas as componentes e na 
preparação, implementação, 
monitorização e avaliação dos programas
de forma atempada e consistente,
garantindo simultaneamente a realização 
de ações específicas destinadas a promover 
a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Considerando que a inovação 
social é tema de diferentes programas, 
devem ser executadas medidas para evitar 
a sobreposição ou o duplo financiamento 
das mesmas atividades e iniciativas. Para 
além disso, visto que algumas das 
atividades executadas no âmbito do FSE 
com gestão partilhada se sobrepõem 
parcialmente com as atividades do 
programa em prol da mudança e da 
inovação social, que tem gestão direta, 
devem ser implementadas medidas para 
não haver duplicação ou um duplo 
financiamento das atividades abrangidas 
por diferentes modos de gestão.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a estratégia 
Europa 2020 e cumprir os seus principais 
objetivos. Os pactos territoriais, as 
iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 

(14) O envolvimento ativo dos agentes 
regionais e locais é necessária para realizar 
a Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. O princípio de 
governação multinível implica que os 
pactos territoriais, as iniciativas locais para 



AD\905698PT.doc 9/41 PE486.225v03-00

PT

desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

o emprego e a inclusão social, as 
estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais e as 
estratégias de desenvolvimento urbano 
sustentável podem ser utilizadas e apoiadas 
para, ao abrigo da parceria, levar as 
autoridades regionais e locais, as cidades, 
os parceiros sociais e as organizações não 
governamentais a participar mais frutífera 
e ativamente na elaboração, no 
acompanhamento, na aplicação e na 
gestão dos programas que representam o 
nível territorial em causa.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar, por exemplo, os estudantes, a 
criação de empregos, a mobilidade dos 
trabalhadores, a inclusão social e o 
empreendedorismo social.

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar, por exemplo, os estudantes, os 
idosos, a criação de empregos, a 
mobilidade dos trabalhadores, a inclusão 
social das pessoas desfavorecidas e o 
empreendedorismo social. Tal deverá 
contribuir para aumentar a eficácia das 
ações ou completar ações de outros 
instrumentos da UE, como o PMIS, o 
FEG e o FEDER. A atribuição de 
subvenções deve, porém, ser sempre 
considerada como opção para utilizar a 
mistura de financiamentos que melhor 
servem as necessidades nacionais, 
regionais e locais.

Alteração 12

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 a criação de emprego, 
contribui para melhorar a qualidade do 
emprego, apoia a mobilidade geográfica e 
profissional dos trabalhadores, incentiva 
um nível elevado de educação e formação
profissional e facilita a adaptação dos 
trabalhadores à mudança e à evolução do 
mercado de trabalho, nomeadamente, das 
empresas e dos sistemas de produção.
Contribui igualmente para reforçar a 
coesão económica, social e territorial na 
União Europeia, combate a pobreza e a 
exclusão social, garante a igualdade entre 
homens e mulheres, bem como a igualdade 
de oportunidades e a não discriminação, e 
promove o emprego juvenil. A redução 
das desigualdades sociais e das 
disparidades em matéria de emprego a 
nível nacional, regional e local é o 
princípio que norteia todas as suas ações.

Justificação

O FSE deve incluir nos seus objetivos a criação de empregos de qualidade e a adaptação dos 
trabalhadores às mudanças tecnológicas e à evolução do mercado laboral. De igual forma, o 
FSE deve assegurar a igualdade entre homens e mulheres. 
Importa também incluir uma referência explícita à dimensão integradora do FSE e à redução 
das desigualdades sociais e das disparidades em matéria de emprego como princípio 
estruturante das suas ações.

Alteração 13

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 

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, em 
especial, os homens e mulheres, os jovens, 
os trabalhadores com mais de 54 anos, as 
pessoas com deficiência, os trabalhadores 
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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.

não qualificados, os migrantes, os 
requerentes de asilo, as minorias étnicas, 
as comunidades marginalizadas e as 
pessoas em situação de exclusão social, 
independentemente da sua idade. 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 e das políticas sociais.

Justificação

O FSE deve prestar especial atenção aos grupos desfavorecidos, entre os quais se devem 
incluir os desempregados, os jovens, as mulheres e os adultos profissionalmente ativos.

Alteração 14

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

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, os inativos e as pessoas 
desfavorecidas, como os deficientes, 
incluindo iniciativas locais de emprego e 
apoio à mobilidade dos trabalhadores;

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 ativa, inclusiva e
sustentável no mercado laboral dos jovens, 
especialmente dos que não trabalham, não 
estudam, nem se encontram em formação,
e promoção da mobilidade juvenil na 
Europa;



PE486.225v03-00 12/41 AD\905698PT.doc

PT

Justificação

O FSE deve promover a integração ativa e duradoura dos jovens no mercado laboral, 
prestando especial atenção aos jovens que não trabalham, não estudam, nem se encontram 
em formação.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas;

(iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas, o desenvolvimento, em especial 
de micro empresas e de PME, através da 
consultoria técnica e da orientação para 
atividades económicas sustentáveis, 
incluindo a transferência de empresas 
entre PME;

Alteração 17

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 efetiva entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho e na 
progressão na carreira, e a conciliação da 
vida profissional e da vida pessoal e 
familiar;

Justificação

O FSE deve promover a igualdade efetiva entre homens e mulheres, bem como a conciliação 
da vida profissional, pessoal e familiar.

Alteração 18

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

(v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança;

(v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários, em especial 
das PME e das microempresas, às 
mudanças sustentáveis, tecnológicas, 
laborais, demográficas, sociais e 
económicas, através da aplicação de 
medidas ativas e preventivas, centradas 
especialmente nas regiões que são alvo de 
uma reestruturação empresarial e nos 
setores afetados pela transição industrial.

Justificação

O FSE deve promover e prever a adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos 
empresários às mudanças tecnológicas e do mercado laboral. Esta medida adquire especial 
sentido nas regiões afetadas pela reestruturação de empresas e setores, assim como pelo 
encerramento ou deslocalização de empresas. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea a) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

(vi) o envelhecimento ativo e saudável; (vi) o envelhecimento ativo e saudável 
através da melhoria das condições de vida 
e de trabalho, ambientais e de saúde, 
incluindo ações de promoção das 
atividades físicas e o desporto amador;

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

vii) a modernização e a consolidação das 
instituições do mercado de trabalho, 
incluindo medidas destinadas a aumentar a 
mobilidade laboral transfronteiras.

vii) a modernização e a consolidação das 
instituições do mercado de trabalho, 
incluindo medidas destinadas a aumentar a 
mobilidade laboral transfronteiras dos 
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trabalhadores, através da integração 
transfronteiriça dos mercados de 
trabalho, do reconhecimento das 
competências e qualificações profissionais 
e do reforço das atividades da rede Eures.

Justificação

O FSE deve promover o aumento da mobilidade laboral transfronteiras dos trabalhadores, 
através da integração transfronteiriça dos mercados laborais, do reconhecimento das 
competências e qualificações profissionais e do reforço das atividades da rede Eures.

Alteração 21

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

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;

(vii) o acesso ao emprego e aos serviços de 
emprego para os candidatos a emprego e os 
inativos, incluindo iniciativas locais de 
emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores;

Alteração 22

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) Investimento na educação moderna e 
de elevada qualidade, nas competências e 
na aprendizagem ao longo da vida 
mediante:
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Alteração 23

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 e o estabelecimento de condições 
de igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

Justificação

O FSE deve prevenir e reduzir o abandono escolar, tendo em vista diminuir o desemprego 
dos jovens e conseguir que todas e todos os cidadãos obtenham a formação mínima exigida, 
fomentando a continuidade do processo educativo e a reintegração na atividade educativa.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) a criação e o reforço de uma 
educação de jovens, orientada para a 
prática e para a economia, através de 
sistemas de formação duplos, que 
interliguem racionalmente conteúdos de 
aprendizagem teóricos e práticos;

Alteração 25

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, pelo recurso a sistemas 
modernos de ensino, com vista a aumentar 
os níveis de participação e de habilitações, 
para permitir, nomeadamente, uma 
adaptação às necessidades no mercado de 
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trabalho;

Justificação

Hoje em dia existem muitas qualificações que não permitem encontrar uma oportunidade de 
trabalho, devendo a formação ser ajustada ao mercado. Existem países que possuem mão-de-
obra pouco qualificada em algumas áreas e outros onde essa é excedente, devendo ser 
efetivamente apoiada esta mobilidade a nível europeu.

Alteração 26

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 do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização das 
aptidões e das competências profissionais 
dos trabalhadores e a garantia de que o 
ensino e a formação ministrados 
correspondem às necessidades e à 
evolução do mercado de trabalho, através 
do reforço do ensino e de medidas que 
facilitem a transição entre o ensino, a 
formação profissional e o acesso ao 
emprego, prestando especial atenção à 
formação dos jovens, dos desempregados 
de longa duração e dos trabalhadores 
mais idosos; 

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(i) a inclusão ativa; (i) a inclusão ativa, social e laboral, de 
todos, especialmente dos mais 
desfavorecidos, tanto através da promoção 
da integração no mercado de trabalho, 
como através do combate à pobreza e à 
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marginalização;

Justificação

O FSE deve promover a inclusão social e laboral dos grupos mais desfavorecidos.

Alteração 28

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 plena integração social e laboral de 
comunidades marginalizadas tais como os 
ciganos, os deficientes e outros grupos 
desfavorecidos;

Justificação

O FSE deve orientar as suas intervenções para a integração social e laboral das 
comunidades mais desfavorecidas.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) a integração profissional e laboral 
dos trabalhadores migrantes;

Justificação
O FSE deve orientar as suas intervenções para a integração social e laboral dos 
trabalhadores imigrantes.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1 – alínea c) – subalínea vi)
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Texto da Comissão Alteração

(vi) as estratégias de desenvolvimento 
local lideradas pelas comunidades locais.

(vi) a promoção de estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) – parágrafo 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 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 
ou em Estados-Membros que registem 
elevadas taxas de desemprego, com o 
objetivo de criar ações que contribuam 
para a criação de empregos, mediante o 
reforço das capacidades institucionais e a 
garantia de eficiência da administração 
pública e dos serviços públicos. 

Justificação

O FSE deve prever, para os Estados-Membros que apresentem uma elevada taxa de 
desemprego, a possibilidade de destinar recursos ao reforço da capacidade institucional e da 
eficiência da administração pública, tendo em vista introduzir reformas e melhorias na 
regulamentação e gestão dos serviços públicos que contribuam para a criação de emprego.

Alteração 32

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 

(ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes, incluindo os parceiros sociais e 
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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.

as organizações não governamentais, que 
operam no domínio do emprego, da 
educação formal e não formal, da 
formação profissional, das políticas 
sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

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 
com baixas emissões, adaptada às 
alterações climáticas, baseada numa gestão 
ótima dos recursos e da energia e 
ambientalmente sustentável, através da 
reforma dos sistemas de ensino e formação, 
da adaptação das competências e 
qualificações, da requalificação dos 
trabalhadores e da criação de novos 
empregos ecológicos em setores 
relacionados com o ambiente e a energia;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano.

(d) o fomento da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável das micro 
empresas, pequenas e médias empresas,
nomeadamente, das empresas 
cooperativas, de economia social e das 
empresas sociais, através de um maior 
investimento no capital humano e através 
da promoção da adaptabilidade das 
empresas, dos trabalhadores e dos 
empresários para fazer face às mudanças 
da sociedade.
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Alteração 35

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 
centradas na resposta aos desafios 
identificados com a contribuição das 
autoridades regionais e locais 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.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80% da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1.

a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em seis das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

Justificação

O objetivo da presente alteração é manter alguma flexibilidade nas dotações atribuídas a 
cada programa operacional, para que as regiões possam trabalhar melhor nas áreas 
específicas em que tenham maiores necessidades.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 60 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em seis das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;

Justificação

O objetivo da presente alteração é manter alguma flexibilidade nas dotações atribuídas a 
cada programa operacional, para que as regiões possam trabalhar melhor nas áreas 
específicas em que tenham maiores necessidades.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros 
concentram 60 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;

(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas e das regiões cujo PIB per 
capita para o período 2007-2013 é inferior 
a 75% do PIB médio da UE-25 mas que 
agora são elegíveis no âmbito da 
categoria da transição ou das regiões 
mais desenvolvidas, os Estados-Membros 
concentram 50 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em seis das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;

Justificação

O objetivo da presente alteração é manter alguma flexibilidade nas dotações atribuídas a 
cada programa operacional, para que as regiões possam trabalhar melhor nas áreas 
específicas em que tenham maiores necessidades.

Alteração39
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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 
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.

1. A participação das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais e de outras 
partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
conceção, na execução e na avaliação dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de assistência 
técnica, tal como definido nos artigos 
108.º e 109.º do Regulamento (UE) n.º [...] 
e 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.

As autoridades de gestão de um programa 
operacional devem garantir a atribuição 
de um volume adequado dos recursos do 
FSE para atividades de reforço das 
capacidades de autoridades locais 
menores.

Justificação

O FSE deve fomentar a participação das entidades locais e regionais, dos parceiros sociais e 
de outras partes interessadas, mormente organizações não governamentais, na execução dos 
programas operacionais, tanto mediante o acesso a subvenções globais como através de 
assistência técnica.

Alteração 40

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 

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais na 
preparação, execução, acompanhamento 
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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.

e avaliação dos programas apoiados pelo 
FSE, em conformidade com o artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.º […], as autoridades 
de gestão de um programa operacional 
garantem a atribuição de 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.

Justificação

O apoio à participação dos parceiros sociais nas ações apoiadas pelo FSE não deve limitar-
se às regiões mais pobres ou que dependam do Fundo de Coesão, mas sim abranger todos os 
Estados-Membros e regiões da UE.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

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 dos parceiros sociais 
na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos 
programas apoiados pelo FSE, em 
conformidade com o artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.º […],
nomeadamente nos domínios da inclusão 
social, da igualdade entre homens e 
mulheres e da igualdade de oportunidades, 
as autoridades de gestão de um programa 
operacional devem garantir a atribuição de 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação e de relacionamento 
estratégico destinadas a organizações não 
governamentais.

Justificação

O apoio à participação das organizações não governamentais nas ações apoiadas pelo FSE 
não deve limitar-se às regiões mais pobres ou que dependam do Fundo de Coesão, mas sim 
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abranger todos os Estados-Membros e regiões da UE.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Para assegurar que os recursos do FSE 
sejam utilizados com eficiência e 
produzam os benefícios esperados, deve 
desenvolver-se um sistema que 
simplifique as questões processuais e 
administrativas para os parceiros sociais e 
as organizações não-governamentais.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

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 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

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 
eliminar a segregação de género das 
mulheres no mercado de trabalho, 
sobretudo após a maternidade e a 
prestação de cuidados a pessoas
dependentes, assim como as disparidades 
salariais entre homens e mulheres, reduzir 
a segregação de género no mercado de 
trabalho e eliminar a disparidade salarial 
entre homens e mulheres, combater os 
estereótipos de género no ensino e na 
formação e assegurar a conciliação da vida 
profissional, pessoal e familiar para 
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homens e mulheres, nomeadamente 
facilitando o acesso a cuidados à infância 
e a cuidados para pessoas dependentes, e 
combatendo a feminização da pobreza 
pela promoção da partilha igualitária de
responsabilidades de cuidados entre 
homens e mulheres.
Os Estados-Membros devem assegurar a 
promoção da igualdade de géneros e da 
igualdade de oportunidades na 
preparação, implementação, 
monitorização, gestão e avaliação dos 
programas operacionais. 

Justificação

O FSE deve promover a participação efetiva e duradoura das mulheres no mundo do 
trabalho, através da aplicação de medidas que fomentem a sua progressão no mercado 
laboral, sobretudo após a maternidade e a prestação de cuidados a pessoas dependentes, e 
que garantam a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. De igual forma, deve 
prestar-se especial atenção à redução das disparidades salariais entre homens e mulheres.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

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 

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a luta contra a discriminação e 
a aceitação da diversidade e 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 discriminadas, 
em particular aquelas que são alvo de
discriminação múltipla, nas pessoas em 
risco de discriminação e nas pessoas com 
deficiência, com vista a aumentar a sua 
participação no mercado de trabalho, em 
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cuidados hospitalares e cuidados de 
proximidade.

especial, melhorar o seu acesso ao 
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.

Justificação

O FSE deve prever ações que promovam não apenas a igualdade de oportunidades mas 
também a luta contra a discriminação e a aceitação da diversidade. De igual forma, deve 
prestar-se especial atenção aos grupos que são alvo de discriminação múltipla. 

Alteração 45

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, avaliar e aplicar 
em maior escala soluções inovadoras, 
incluindo soluções ascendentes que 
venham suprir necessidades sociais.

Alteração 46

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 temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas e às necessidades específicas 
das regiões nos respetivos programas 
operacionais, em colaboração com os seus 
parceiros a nível local e regional e com a 
participação de todas as partes 
interessadas.
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Justificação

As autoridades locais e regionais e todas as partes interessadas devem participar na seleção 
dos temas em matéria de inovação social. 

Alteração 47

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 
divulgação de boas práticas e 
metodologias.

3. A Comissão Europeia, juntamente com 
os Estados-Membros, facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas e 
metodologias. De igual forma, garante a 
coerência e a complementaridade entre as 
ações de inovação social do FSE e as 
empreendidas no âmbito do Programa da 
União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social.

Justificação

Com o objetivo de assegurar a criação de capacidades em matéria de inovação social e a 
eficiência dos recursos, deve garantir-se a coerência e a complementaridade entre as ações 
promovidas pelo FSE e as empreendidas no âmbito do Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação transnacional Cooperação transfronteiriça, 
transnacional e inter-regional

Alteração 49
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros de, pelo 
menos, dois Estados-Membros.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
cooperação transnacional, transfronteiriça 
e inter-regional, com o objetivo de 
promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros, referidos 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 
[...], de, pelo menos, dois Estados-
Membros.

Alteração 50

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. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transfronteiriça,
transnacional e interregional com base 
numa lista proposta pela Comissão e, após 
consulta às organizações da sociedade 
civil e às autoridades locais e regionais, 
aprovada pelo Comité do FSE, tendo em 
consideração as especificidades e 
necessidades locais das zonas visadas.

Justificação

Deve obter-se o maior consenso possível em torno da redação da lista de temas para a 
cooperação transnacional e procurar-se a maior coerência possível entre os temas 
transnacionais selecionados e os objetivos temáticos dos diferentes programas operacionais.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3
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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, 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 
facilitar a cooperação transnacional.

3. A Comissão facilita a cooperação 
transfronteiriça, transnacional e inter-
regional sobre os temas referidos no n.º 2, 
através da aprendizagem mútua e de ações 
coordenadas ou conjuntas. Em especial, 
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 
facilitar a cooperação. A cooperação 
transfronteiriça, transnacional e 
interregional apoiada pelo FSE deve estar 
alinhada com o Regulamento (UE) n.º [...] 
[CTE], de modo a garantir a coordenação 
entre os fundos previstos nesse 
regulamento.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no artigo 
87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […], 
os programas operacionais podem
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da inovação social e à 
cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º.

1. Em derrogação do disposto no artigo 
87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […], 
os programas operacionais devem
estabelecer eixos prioritários com vista à 
execução da inovação social e à 
cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º

Justificação

Deve promover-se a aplicação da inovação social e da cooperação transnacional nos eixos 
dos programas operacionais.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas.

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas, no caso dos 
programas geridos por organizações 
não-governamentais ou por parceiros 
sociais;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os programas operacionais devem, 
sempre que adequado e tendo em vista 
maximizar a eficácia do apoio prestado ao 
abrigo do FSE, ter em conta os domínios 
enumerados nos artigos 174.º, 349.º e
355.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 

Justificação

O FSE deve prestar especial atenção às regiões e localidades mais desfavorecidas, em 
conformidade com os artigos 349.° e 174.° do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. 

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)



AD\905698PT.doc 31/41 PE486.225v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b-A) para o aumento da formação e 
qualificação, especialmente entre os 
jovens;

Alteração 56

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 deve apoiar especialmente 
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 […].

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em regiões especialmente afetadas 
pela evolução demográfica e nas quais o 
desemprego entre os jovens seja inferior a 
8 %, o FSE pode ser utilizado para 
iniciativas destinadas a apoiar o emprego
de pessoas com mais de 60 anos de idade.

Justificação

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
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of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
youth unemployment rate drops below eight per cent.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

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 a nível local e regional 
que contemplem ações integradas 
destinadas a dar resposta aos desafios 
económicos, ambientais, climáticos, 
demográficos e sociais que afetam zonas 
urbanas de cidades mencionadas no 
contrato de parceria.

Justificação

No tratamento das particularidades territoriais, não devem ignorar-se as zonas rurais e 
menos povoadas. Por outro lado, convém estabelecer um mínimo de 5% para o 
desenvolvimento local, conforme proposto no artigo 7.° do regulamento do FEDER.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Pelo menos 5 % dos recursos do FSE 
a nível nacional devem ser atribuídos a 
ações integradas de desenvolvimento local 
sustentável, geridas pelas cidades no 
âmbito dos investimentos territoriais 
integrados referidos no artigo 99.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [CPR].
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Justificação

No tratamento das particularidades territoriais, não devem ignorar-se as zonas rurais. Por 
outro lado, convém estabelecer um mínimo de 5% para o desenvolvimento local, conforme 
proposto no artigo 7.° do regulamento do FEDER.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) as autoridades responsáveis pelo 
programa ao abrigo do qual essa operação 
é apoiada cumprem as obrigações em 
matéria de gestão, controlo e auditoria da 
operação ou celebram, para esse efeito, 
acordos com as autoridades no Estado-
Membro em que a operação é executada, 
desde que se sejam preenchidas as 
condições estabelecidas no n.º 2, alínea a), 
e cumpridas as obrigações de gestão, 
controlo e auditoria da operação.

(b) as autoridades responsáveis pelo 
programa ao abrigo do qual essa operação 
é apoiada cumprem as obrigações em 
matéria de gestão, controlo e auditoria da 
operação ou celebram, para esse efeito, 
acordos com as autoridades no Estado-
Membro em que a operação é executada, 
desde que se sejam preenchidas as 
condições estabelecidas no n.º 2, alínea a), 
e cumpridas as obrigações de gestão, 
controlo e auditoria da operação. Até 5% 
do orçamento do programa operacional 
do FSE, a despesa no âmbito dessas 
operações, e desde que se trate de 
investigação e inovação, educação e 
formação, é elegível fora da União se 
incorrida e paga de acordo com as regras 
do Estado-Membro e da UE aplicáveis ao 
programa operacional. Se um programa 
for financiado através de um ou mais 
fundos, o máximo de 5% é calculado com 
base nos fundos do FSE afetados ao 
programa, no âmbito do artigo 87.º, n.º 1, 
do Regulamento (UE) n.º [...]/2012 [CPR].

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As subvenções reembolsadas em função 3. As subvenções reembolsadas em função 
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do custo elegível de operações, 
determinadas sob a forma de financiamento 
a taxa fixa, as tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos referidos 
no artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] podem ser calculadas caso a caso, 
com referência a um projeto de orçamento 
acordado ex ante pela autoridade de gestão, 
se o financiamento público não exceder 
100.000 euros.

do custo elegível de operações, 
determinadas sob a forma de financiamento 
a taxa fixa, as tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos referidos 
no artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] podem ser calculadas caso a caso, 
com referência a um projeto de orçamento 
acordado ex ante pela autoridade de gestão, 
se o cofinanciamento da UE não exceder 
100.000 euros.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As subvenções cujo financiamento 
público não exceda 50.000 euros 
correspondem a montantes fixos ou a 
tabelas de custos unitários em 
conformidade com o n.º 1 ou com o artigo 
57.º do Regulamento (UE) n.º [...], com 
exceção das operações que beneficiem de 
apoio no âmbito de um regime de auxílios 
estatais.

4. As subvenções cujo cofinanciamento da 
UE não exceda 50 000 euros correspondem 
a montantes fixos ou a tabelas de custos 
unitários em conformidade com o n.º 1 ou 
com o artigo 57.º do Regulamento (UE) n.º 
[...], com exceção das operações que 
beneficiem de apoio no âmbito de um 
regime de auxílios estatais.

Alteração 63

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, como, por 
exemplo, sistemas de partilha de risco, 
participações no capital e empréstimos, 
fundos de participação, fundos de garantia 
e fundos de empréstimo e microcréditos e 
facilidades.
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Justificação

Deve introduzir-se a possibilidade de apoiar ações e políticas através dos microcréditos.

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os atos delegados são estabelecidos 
em cooperação com os representantes 
europeus dos parceiros referidos no artigo 
5.º do Regulamento sobre as disposições 
comuns, em consulta com o comité do 
FSE;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – parágrafo 1 – subponto 1

Texto da Comissão Alteração

• Desempregados, incluindo 
desempregados de longa duração •

• Desempregados, incluindo 
desempregados de longa duração, com a 
indicação de dados distintos referentes à 
idade, ao género e às pessoas deficientes

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – parágrafo 1 – subponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

• Pessoas originárias das zonas rurais

Alteração 67
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Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Detentores de qualificações no 
domínio da formação profissional

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estes dados sobre os participantes numa 
operação apoiada pelo FSE devem ser 
fornecidos nos relatórios anuais de 
execução, de acordo com o artigo 44.º, n. ºs 
1 e 2, e com o artigo 101.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Todos os 
dados devem ser discriminados por sexo.

Estes dados sobre os participantes numa 
operação apoiada pelo FSE devem ser 
fornecidos nos relatórios anuais de 
execução, de acordo com o artigo 44.º, n. ºs 
1 e 2, e com o artigo 101.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Todos os 
dados devem ser discriminados por sexo de 
molde a mostrar as intervenções relativas 
a homens e mulheres.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – subponto 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

• o número de mulheres empregadas nos 
setores MINT depois de terminada a 
participação

Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – subponto 7 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

• número de participantes pertencentes a 
grupos desfavorecidos no que diz respeito 
à educação, à formação e à aquisição de 
qualificações ou com emprego uma vez 
terminada a participação

Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – subponto 9 (novo)

Texto da Comissão Alteração

• Percentagem de pessoas com deficiência 
com emprego após obterem ajuda

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

• número de participantes que tenham 
deixado de receber rendimentos mínimos 
ou outros subsídios após a sua 
participação

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados sobre os participantes numa 
operação apoiada pelo FSE devem ser 
fornecidos nos relatórios anuais de 
execução, de acordo com o artigo 44.º, n. ºs 
1 e 2, e com o artigo 101.º, n.º 1, do
Regulamento (UE) n.º […]. Todos os 

Estes dados sobre os participantes numa 
operação apoiada pelo FSE devem ser 
fornecidos nos relatórios anuais de 
execução, de acordo com o artigo 44.º, n. ºs 
1 e 2, e com o artigo 101.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Todos os 
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dados devem ser discriminados por sexo. dados devem ser discriminados por sexo de 
molde a mostrar as intervenções relativas 
a homens e mulheres.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – subponto 1

Texto da Comissão Alteração

• Pessoas com emprego seis meses depois 
de terminada a participação

• Pessoas com emprego nove meses depois 
de terminada a participação

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – subponto 2

Texto da Comissão Alteração

• Pessoas que trabalham por conta própria 
seis meses depois de terminada a 
participação

• Pessoas que trabalham por conta 
própria nove meses depois de terminada 
a participação

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – subponto 3

Texto da Comissão Alteração

• Pessoas com uma melhor situação laboral 
seis meses depois de terminada a 
participação

• Pessoas com uma melhor situação laboral 
nove meses depois de terminada a 
participação

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – subponto 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

• participantes que tenham deixado de 
receber prestações sociais 9 meses após a 
sua participação

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – subponto 10 (novo)

Texto da Comissão Alteração

• número de mulheres empregadas no 
setor MINT 9 meses depois de terminada 
a participação

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – subponto 11 (novo)

Texto da Comissão Alteração

• o número de deficientes com emprego 9 
meses após terem recebido apoio

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – subponto 15 (novo)

Texto da Comissão Alteração

• a redução do número de casos de 
descriminação registados pelo organismo 
ou organismos encarregados da 
promoção da igualdade de tratamento  
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]. A sua recolha é feita com 
base numa amostra representativa de 
participantes em cada eixo prioritário ou 
sub-prioridade. A validade interna da 
amostra deve ser garantida de maneira a 
que os dados possam ser generalizados a 
nível do eixo prioritário ou sub-prioridade. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo.

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]. A sua recolha é feita com 
base numa amostra representativa de 
participantes em cada eixo prioritário ou 
sub-prioridade. A validade interna da 
amostra deve ser garantida de maneira a 
que os dados possam ser generalizados a 
nível do eixo prioritário ou sub-prioridade. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo de molde a mostrar as 
intervenções relativas a homens e 
mulheres.
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