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Alteração 22
Karima Delli

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

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

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece um Programa 
da União Europeia para o Progresso 
Social, a Solidariedade, o Emprego e a 
Inovação

Or. en

Alteração 23
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

livre circulação dos trabalhadores na 
União, na Decisão 2003/8/CE da 
Comissão, de 23 de dezembro de 2002, 
relativa à aplicação do Regulamento (CEE) 
n.º 1612/68 do Conselho no que se refere à 
compensação das ofertas e dos pedidos de 
emprego e na Decisão n.º 283/2010/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de março de 2010, que estabelece um 
Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento Progress para o 
Emprego e a Inclusão (de seguida «o 
instrumento»).

Or. en

Alteração 24
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para a aplicação das orientações 
integradas da estratégia Europa 2020, em 
particular as orientações 7, 8 e 10, 
apoiando ao mesmo tempo a 
implementação das iniciativas 
emblemáticas, em especial a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social», a «Agenda para Novas 
Competências e Empregos» e «Juventude 
em Movimento».

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para a aplicação das orientações 
integradas da estratégia Europa 2020, em 
particular as orientações 7, 8 e 10, 
apoiando ao mesmo tempo a 
implementação das iniciativas 
emblemáticas, em especial a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social», a «Agenda para Novas 
Competências e Empregos» e «Juventude 
em Movimento», bem como a «Iniciativa 



AM\900792PT.doc 5/66 PE488.021v01-00

PT

Oportunidades para a Juventude».

Or. en

Alteração 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) As iniciativas emblemáticas 
«Plataforma Europa contra a Pobreza e a 
Exclusão Social» e «União da Inovação» 
apontam a inovação social como uma 
ferramenta fundamental, em particular no 
atual contexto de crise económica com 
que a União Europeia e as suas regiões se 
confrontam, para dar resposta aos desafios 
sociais decorrentes de fatores como o 
envelhecimento demográfico, a pobreza, o 
desemprego, os novos modelos de trabalho 
e estilos de vida e as expectativas dos 
cidadãos em matéria de justiça social, 
educação e cuidados de saúde. O programa 
deve apoiar ações destinadas a dinamizar a 
inovação social em domínios estratégicos 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
nos setores público e privado, bem como 
no terceiro setor, tendo em devida conta o 
papel das autoridades regionais e locais. 
Deve, nomeadamente, contribuir para 
identificar, avaliar e difundir, através da 
experimentação social, soluções e práticas 
inovadoras capazes de ajudar mais 
eficazmente os Estados-Membros nos 
processos de reforma dos respetivos 
mercados de trabalho e políticas de 
proteção social, em particular com o 
objetivo de aumentar o crescimento e o 
desenvolvimento equilibrado das regiões 
da União Europeia. Deve ainda agir como 
catalisador de parcerias e redes 
transnacionais entre os agentes dos setores 
público e privado e do terceiro setor, 
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índole social. apoiando o seu envolvimento na conceção 
e na implementação de novas abordagens 
destinadas a suprir necessidades sociais 
prementes e a dar resposta aos desafios de 
índole social.

Or. fr

Alteração 26
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 27
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 28
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O programa deve conferir particular 
atenção à dimensão territorial da pobreza 
e da exclusão, em especial às crescentes 
desigualdades entre regiões e no interior 
das mesmas, entre regiões e cidades e no 
interior de cidades e territórios pequenos.

Or. en

Alteração 29
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 2020, 
o programa deve adotar uma abordagem 
coerente para promover o emprego e 
combater a exclusão social e a pobreza. A 
sua aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
encargos administrativos tanto para os 

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

especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

Or. en

Alteração 30
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A União deve dispor de uma base 
analítica sólida que sustente a elaboração 
de políticas nas áreas social e do emprego. 
Uma base deste tipo constitui um valor 
acrescentado à ação nacional, ao 
proporcionar uma dimensão da União e 
uma medida de comparação em matéria de 
recolha de dados, bem como o 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
estatísticos e indicadores comuns no intuito 
de fornecer uma visão de conjunto da 
situação nos domínios do emprego, da 
política social e das condições laborais na 
União e garantindo uma avaliação correta 
da eficiência e da eficácia de programas e 
políticas.

(6) A União deve dispor de uma base 
analítica sólida que sustente a elaboração 
de políticas nas áreas social e do emprego. 
Uma base deste tipo constitui um valor 
acrescentado à ação nacional, ao 
proporcionar uma dimensão da União e 
uma medida de comparação em matéria de 
recolha de dados, bem como o 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
estatísticos e indicadores comuns no intuito 
de fornecer uma visão de conjunto da 
situação nos domínios do emprego, da 
política social e das condições laborais na 
União e garantindo uma avaliação correta 
da eficiência e da eficácia de programas e 
políticas. Em particular, uma melhor 
compreensão da dimensão territorial das 
desvantagens socioeconómicas poderia 
acrescentar um valor substancial aos 
esforços de desenvolvimento de 
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abordagens mais sustentáveis e integradas 
para as combater.

Or. en

Alteração 31
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Convém, além disso, promover os 
investimentos em infraestruturas de saúde 
e sociais, com o objetivo não apenas de 
reduzir as desigualdades e as 
discriminações, mas também de fomentar 
o crescimento, o bem-estar e o 
desenvolvimento nacional, regional e 
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local.

Or. fr

Alteração 33
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) As organizações da sociedade civil, 
incluindo os parceiros sociais, 
desempenham um papel fundamental na 
promoção do emprego de qualidade e no 
combate à exclusão social e à pobreza, 
bem como na luta contra o desemprego, e 
devem ser estreitamente associadas a 
todas as ações destinadas a cumprir os 
objetivos do programa. As organizações da 
sociedade civil ativas a vários níveis devem 
participar plenamente na concretização 
dos objetivos do programa. Devem, por 
conseguinte, participar na elaboração, na 
supervisão, na avaliação, no ensaio no 
terreno, na divulgação e na aprendizagem 
mútua de novas políticas. Devem ser 
criadas parcerias de elevada qualidade a 
todos os níveis. O princípio da parceria 
deve ser reforçado e alargado como 
princípio orientador de todas as secções 
do programa.

Or. en

Alteração 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

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

(9) As organizações da sociedade civil 
ativas a vários níveis podem desempenhar 
um papel importante na concretização dos 
objetivos do programa, participante no 
processo decisório e contribuindo para a 
inovação social. Nesse sentido, convém 
promover um diálogo permanente entre as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
os representantes da sociedade civil e os 
parceiros sociais, com vista a uma 
introdução eficaz de ações integradas. 

Or. fr

Alteração 35
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 36
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 37
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 

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

esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados, flexibilizando 
nomeadamente as formalidades 
administrativas, para multiplicar a oferta 
de microfinanciamento e suprir a procura 
por parte de quem mais necessita, em 
especial os desempregados e as pessoas
vulneráveis que pretendam criar ou 
desenvolver uma microempresa, 
designadamente como atividade 
independente, mas não têm acesso ao 
crédito. Como primeiro passo neste 
processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento. Para além disso, a 
Comissão deverá zelar para que as regiões 
com constrangimentos permanentes e 
gravemente afetadas pela crise tenham 
maior acesso aos fundos europeus, de 
modo a servirem como alavancas de 
crescimento, diminuindo os seus 
constrangimentos.

Or. pt

Alteração 38
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Do mesmo modo, as 
pequenas empresas e as microempresas 
constituem a maioria das empresas 
recém-criadas na União Europeia e os 
microcréditos podem ser o meio mais 
rápido de obter valor acrescentado e 
resultados concretos. Como primeiro 
passo neste processo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho criaram em 2010 o 
instrumento de microfinanciamento.

Or. ro

Alteração 39
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) A fim de tirar partido da experiência 
das instituições financeiras internacionais, 
em especial o Grupo do Banco Europeu de 
Investimento, as ações que envolvam 
microfinanciamento e empreendedorismo 
social devem ser realizadas pela Comissão 
indiretamente, confiando as tarefas de 
execução orçamental a instituições 
financeiras nos termos do regulamento 
financeiro. O uso de recursos da União 
concentra a influência de instituições 
financeiras internacionais e outros 
investidores, harmoniza abordagens e 
melhora, assim, o acesso ao financiamento 
e a generalização do microfinanciamento 
de grupos especialmente "em risco" e dos 
jovens. Apoia, além disso, o 
desenvolvimento do empreendedorismo, a 
economia social e as microempresas 
desprovidas de solvência ou cuja 
solvência é insuficiente e que não 
dispõem de fundos próprios ou cujos 
fundos próprios são insuficientes, pelo 
que não têm acesso ao crédito. A União 
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contribui assim para o desenvolvimento do 
setor emergente das empresas sociais e do 
mercado de microfinança na União e 
fomenta as atividades transfronteiriças.

Or. en

Alteração 40
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O programa deve abordar, em 
conformidade com a estratégia Europa 
2020, o problema do desemprego juvenil. 
Apesar de alguns sinais positivos de 
recuperação em 2009, o crescimento do 
emprego foi demasiado fraco para reduzir 
de forma constante a elevada taxa de 
desemprego. Os períodos médios de 
desemprego aumentaram e a percentagem 
do desemprego dos jovens agravou-se em 
muitos Estados-Membros, tendo 
ultrapassado os 40% em alguns deles. 
Embora a situação nos países europeus 
seja consideravelmente heterogénea, a 
taxa média do desemprego juvenil na 
União Europeia é mais que duas vezes 
superior à taxa de desemprego dos 
trabalhadores adultos. Além disso, 
existem grandes disparidades regionais. O 
emprego juvenil está a aumentar, 
especialmente nas zonas rurais. É 
necessário dar uma perspetiva de futuro 
aos jovens com menos de 25 anos, bem 
como a perspetiva de desempenhar um 
papel fundamental em termos de 
contribuição para a sociedade e a 
economia na Europa, o que se reveste de 
particular importância neste período de 
crise.

Or. en
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Alteração 41
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A luta contra o desemprego juvenil 
e a precariedade do emprego entre os 
jovens não apenas reduziria os custos 
sociais, mas também promoveria a 
inclusão social. O programa deve, por 
isso, colocar uma ênfase especial no 
emprego juvenil, introduzindo a vertente 
"Iniciativa para a Juventude", tendente a 
melhorar a transição do ensino para um 
emprego digno, bem como as condições de 
trabalho dos jovens, e a reduzir o 
abandono escolar precoce.

Or. en

Alteração 42
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) O instrumento de 
microfinanciamento deve ter um impacto 
duradouro, alcançar os potenciais 
beneficiários e apresentar-se como um 
elemento proativo, tanto para a política 
económica como para a política de 
desenvolvimento local. As ações que 
envolvam microfinanciamento e 
empreendedorismo social devem ser 
acompanhadas de programas de tutoria e 
formação, a fim de maximizar as 
oportunidades de criação de 
microempresas viáveis. Para esse efeito, 
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deve ser afetada a essas ações uma parte 
fixa do orçamento.

Or. en

Alteração 43
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) A Comissão e os Estados-Membros 
devem adotar uma abordagem em matéria 
de formação e emprego assente nos 
direitos. O aspeto qualitativo do trabalho 
digno para os jovens, incluindo a 
remuneração de estágios e aprendizagens, 
não deve ser posto em causa, e as normas 
laborais fundamentais e outras normas 
relacionadas com a qualidade do 
trabalho, como o tempo de trabalho, o 
salário, a segurança social, a saúde e a 
segurança no trabalho, devem ser 
especialmente consideradas nos esforços 
que forem envidados.

Or. en

Alteração 44
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-E) As ações realizadas ao abrigo do 
programa devem ajudar os 
Estados-Membros a criar incentivos 
eficazes, como subsídios de emprego ou 
contribuições para a segurança social dos 
jovens, para criar condições de vida e de 
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trabalho dignas e garantidas. Esses 
incentivos devem encorajar os 
empregadores públicos e privados a 
contratar jovens, a investir tanto na 
criação de empregos de qualidade para os 
jovens como na formação contínua e na 
atualização das suas competências 
durante o emprego, e a apoiar o 
empreendedorismo voluntário dos jovens. 
O programa deve também sublinhar o 
papel e a importância especiais das 
pequenas empresas a nível da formação, 
da especialização e dos conhecimentos 
tradicionais, e garantir que os jovens 
tenham acesso ao microfinanciamento. O 
programa deve facilitar o intercâmbio de 
boas práticas entre Estados-Membros em 
todos estes domínios.

Or. en

Alteração 45
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 17-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-F) As ações realizadas ao abrigo do 
programa devem ajudar os 
Estados-Membros e os intervenientes no 
mercado de trabalho a aplicarem a 
«Garantia para a Juventude», a fim de 
assegurar que, quatro meses após a saída 
da escola, os jovem se encontrem 
empregados ou participem num programa 
de educação, de formação ou de 
reciclagem, especialmente os jovens que 
abandonam precocemente os sistemas de 
ensino e de formação e outros jovens 
vulneráveis. O programa deve facilitar o 
intercâmbio de boas práticas entre 
Estados-Membros neste domínio.

Or. en
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Alteração 46
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação.

(18) Em conformidade com o artigo 8.º do 
Tratado, o programa deve assegurar que o 
cumprimento das suas prioridades 
contribua para a promoção da igualdade 
entre mulheres e homens. Certas 
avaliações sublinharam a importância de 
ter em conta a perspetiva do género em 
todas as componentes do programa, 
garantindo, em particular, a realização de 
ações específicas destinadas a promover a 
igualdade entre homens e mulheres. As 
atividades do programa devem ser 
regularmente acompanhadas e avaliadas 
para determinar de que forma são 
contempladas as dimensões da igualdade.

Or. en

Alteração 47
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Nos termos do artigo 10.º do 
Tratado, o programa deve assegurar que a 
execução das suas prioridades contribua 
para combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, e para o cumprimento 
da obrigação prevista na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência relativa, 
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designadamente, à educação, ao trabalho, 
ao emprego e à acessibilidade O 
programa deve contribuir para estratégias 
da União que deem aplicação a esses 
princípios. As atividades do programa 
devem ser regularmente acompanhadas e 
avaliadas para determinar de que forma 
são contempladas as questões 
relacionadas com a luta contra a 
discriminação.

Or. en

Alteração 48
Karima Delli

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Nos termos do artigo 3.º do 
Tratado e do artigo 24.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, o programa deve garantir a 
proteção dos direitos das crianças.

Or. en

Alteração 49
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Nos termos do artigo 9.º do Tratado, o 
programa deve velar por que as exigências 
associadas à promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada e a luta contra a 
exclusão social sejam tomadas em 
consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União. as autoridades 
locais e regionais devem promover as 
instituições dedicadas à investigação e 
indústria e incentivar e apoiar o 
investimento das empresas do setor 
industrial na investigação e no 
desenvolvimento.

Or. ro

Alteração 51
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, devido à 
sua escala e seus efeitos, ser melhor 
alcançados a nível da União, a União pode 

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, devido à 
sua escala e seus efeitos, ser melhor 
alcançados a nível da União, a União pode 
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tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo e tendo em conta a estrutura 
institucional dos Estados-Membros e das 
regiões, o presente regulamento não 
excede o necessário para atingir aqueles
objetivos.

Or. pt

Alteração 52
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, devido à 
sua escala e seus efeitos, ser melhor 
alcançados a nível da União, a União pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados por todos os
Estados-Membros, em particular a nível 
regional, e podem, pois, devido à sua 
escala e seus efeitos, ser melhor alcançados 
a nível da União, a União pode tomar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

Or. ro

Alteração 53
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-A) As autoridades competentes devem 
oferecer incentivos financeiros aos 
empregadores que proporcionam 
formação ao pessoal pouco qualificado, 
apoiando, assim, a sua entrada no 
mercado de trabalho. 

Or. ro

Alteração 54
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para o 
Progresso, a Solidariedade, o Emprego e a 
Inovação Social (de seguida «o programa») 
que visa contribuir para a concretização da 
estratégia Europa 2020, das suas metas 
gerais, das suas iniciativas emblemáticas e 
das orientações integradas, bem como da 
«Iniciativa Oportunidades para a 
Juventude», proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego de qualidade, à garantia 
de uma proteção social adequada e 
decente, ao combate da exclusão social e 
da pobreza e à melhoria das condições de 
trabalho e das situações de emprego e de 
ensino dos jovens.

Or. en

Alteração 55
Karima Delli
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 56
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 57
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 58
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) «Empresa social» é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus 
proprietários e acionistas. Opera no 
mercado produzindo benefícios sociais 
para a comunidade, através da produção 
de bens e serviços de interesse geral e da 
organização do processo de produção de 
forma democrática e participativa, 
envolvendo as partes interessadas 
internas e a própria comunidade. Opera 
no mercado de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza os excedentes 
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financeiros para atingir metas de índole 
social. É gerida de forma responsável e 
transparente.

Or. en

Alteração 59
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Microfinanciamento» inclui garantias, 
contragarantias, microcrédito, capital 
próprio e quase-capital alargado a pessoas 
e microempresas.

(d) «Microfinanciamento» inclui garantias, 
contragarantias, microcrédito, capital 
próprio e quase-capital alargado a pessoas 
e microempresas sem solvência ou com 
insuficiente solvência e sem recursos de 
capital ou com recursos de capital 
insuficientes e que, por isso, não têm 
acesso ao crédito.

Or. en

Alteração 60
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O programa é composto pelos seguintes 
três eixos complementares:

1. O programa é composto pelos seguintes 
quatro eixos complementares:

Or. en

Alteração 61
Karima Delli
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O eixo Progress, que apoia o 
desenvolvimento, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação da política 
da União nos domínios do emprego, da
proteção social, da inclusão social, da
legislação sobre as condições de trabalho e 
do combate à pobreza e promove a tomada 
de decisão baseada em factos e o progresso 
social, em parceria com os parceiros 
sociais, as organizações da sociedade civil, 
as autoridades locais e regionais e outras 
partes interessadas;

Or. en

Alteração 62
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020 deve apoiar-se em todos os níveis do 
poder competentes na matéria.
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Alteração 63
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que permite 
melhorar a disponibilidade de 
microfinanciamentos e incrementar o seu 
acesso por parte de pessoas que perderam 
o seu emprego ou estão em risco de o 
perder ou que têm dificuldades em 
ingressar ou reingressar no mercado de 
trabalho, bem como de pessoas que estão 
em risco de exclusão social ou pessoas 
vulneráveis que se encontram em posição 
de desvantagem no que se refere ao 
acesso ao mercado de crédito 
convencional e de microempresas que 
empregam essas pessoas, bem como de
empresas da economia social.

Or. en

Alteração 64
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de 
empresários, em especial os mais afastados 
do mercado de trabalho, e de empresas 
sociais, tendo em especial atenção as 
necessidades particulares das regiões 
ultraperiféricas e das regiões mais 
remotas.
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Or. pt

Alteração 65
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 66
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O eixo Iniciativa Oportunidades 
para a Juventude, que melhora as 
situações de emprego e de ensino dos 
jovens, e particularmente dos que 
abandonaram a escola, dos que estão 
desempregados ou dos que não seguem 
qualquer formação (NEET).

Or. en

Alteração 67
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 68
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos a nível europeu, nacional, 
regional e local, bem como de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

Or. en

Justificação

A realização dos objetivos da Estratégia Europa 202 deve apoiar-se em todos os níveis do 
poder competentes na matéria. É, por conseguinte, crucial reforçar a capacidade das 
autoridades para apoiar a execução das políticas da UE mediante aprendizagem mútua, 
apresentação de dados e reforço das capacidades.

Alteração 69
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros;

(a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições 
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 
União como dos Estados-Membros, 
aumentando assim a confiança do público 
e de todas as partes interessadas; 

Or. ro

Alteração 70
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 71
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Modernizar a legislação da União em 
linha com os princípios da 
regulamentação inteligente e garantir a 
eficaz aplicação do direito da União em 
matérias relacionadas com as condições 
laborais;

(c) Acompanhar os progressos efetuados 
no que se refere à realização dos objetivos 
sociais da Estratégia Europa 2020 e das 
políticas da União, bem como o direito da 
União em matérias relacionadas com as 
condições laborais

Or. en

Alteração 72
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos, bem como 
proporcionar a indispensável reconversão 
dos trabalhadores dos ramos e setores 
afetados pelas reestruturações e pelos 
despedimentos em massa, em particular 
os resultantes dos efeitos negativos da 
globalização;

Or. pl

Justificação

A presente alteração alargará o âmbito de aplicação do programa e permitirá realizar a 
necessária sinergia com as disposições do Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020).
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Alteração 73
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos;

(d) Promover a mobilidade geográfica dos 
trabalhadores e dinamizar as oportunidades 
de emprego graças ao desenvolvimento na 
União de mercados de trabalho abertos e 
acessíveis a todos, sendo atribuída 
especial atenção aos jovens com elevadas 
dificuldades em encontrarem uma 
oportunidade profissional;

Or. pt

Alteração 74
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Combater a pobreza e a exclusão 
social, apoiando as atividades das 
organizações da sociedade civil, dos 
parceiros sociais, das empresas sociais e 
das organizações da economia social e 
dos organismos públicos.

Or. en

Alteração 75
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-B) Assegurar uma boa transição do 
ensino para um emprego digno, impedir o 
abandono escolar precoce e promover a 
qualidade dos estágios e da aprendizagem.

Or. en

Alteração 76
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres através da integração da 
perspetiva do género, implementando 
ações positivas para promover a igualdade 
de género, combater a discriminação em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, e cumprir a obrigação 
prevista na Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência relativa, designadamente, à 
educação, ao trabalho, ao emprego e à 
acessibilidade;

Or. en

Alteração 77
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
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Princípio da parceria
A fim de assegurar que o programa 
satisfaça as necessidades e exigências dos 
beneficiários e com vista a promover a 
boa governação, a aprendizagem mútua e 
a inovação social, a Comissão e os 
Estados-Membros aplicam o princípio da 
parceria ao longo de todo o período de 
vigência e a todos os níveis do programa. 
Para este efeito, a Comissão e os Estados-
Membros asseguram a participação das 
organizações da sociedade civil, incluindo 
os parceiros sociais, que representam os 
grupos alvo do programa, e das 
autoridades regionais e locais nas 
decisões estratégicas e no 
desenvolvimento, acompanhamento e 
avaliação e divulgação dos eixos do
programa.
É afetado um montante suficiente de 
recursos financeiros à aplicação efetiva 
do princípio da parceria, bem como às 
atividades de criação de capacidades e 
competências dos parceiros sociais e das 
organizações da sociedade civil, incluindo 
a nível regional e local, que representam 
os grupos alvo do programa.

Or. en

Alteração 78
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 50% são afetos à proteção social, 
inclusão social e redução e prevenção da 
pobreza;

Or. en
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Alteração 79
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 80
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) 60% ao eixo Progress, dos quais pelo 
menos 15% são afetos à promoção da 
experimentação social como método de 
testar e avaliar soluções inovadoras com 
vista à sua utilização generalizada e 15% 
às políticas de emprego jovem;

Or. pt

Alteração 81
Karima Delli
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 82
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 83
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) 15% ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

Or. en
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Alteração 84
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 85
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25% do orçamento destinado a este 
programa é afeto à promoção da 
experimentação de políticas sociais e pelo 
menos 10% é afeto à luta contra o 
desemprego juvenil e a exclusão dos 
jovens; os fundos são disponibilizados de 
igual modo a projetos de pequena, média 
e grande dimensão;

Or. en

Alteração 86
Karima Delli

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

2-A. Além das dotações financeiras 
referidas no n.º 1, é financiado o eixo 
Iniciativa para a Juventude estabelecido 
no artigo 3.º, n.º 1, alínea c-A). Durante o 
período de vigência do programa, de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 
as dotações financeiras destinadas a este 
eixo ascendem a [XXX] milhões de euros.

Or. en

Justificação

Para fazer face aos níveis elevados e inaceitáveis de desemprego juvenil, prevê-se a 
introdução de um novo eixo "Iniciativa para a Juventude", desde que se possa garantir o 
financiamento para este objetivo no quadro do QFP 2014-2020.

Alteração 87
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Uma percentagem máxima de 2% do 
envelope financeiro referido no n.º 1 é 
afetada à implementação do programa 
para cobrir, por exemplo, as despesas 
relacionadas com ações de assistência 
técnica e/ou administrativa, traduções, 
concursos, reuniões de peritos e atividades 
de comunicação, no interesse mútuo da 
Comissão e dos beneficiários. 

Or. de

Alteração 88
Karima Delli
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Monitorização do impacto das 
políticas implementadas sobre os grupos 
mais vulneráveis;

Or. en

Alteração 89
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Monitorização do impacto das 
políticas implementadas sobre a melhoria 
das condições de trabalho;

Or. en

Alteração 90
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Formação de juristas, políticos e 
conselheiros EURES;

(c) Formação de juristas, políticos e 
conselheiros EURES e dos intervenientes 
nas parcerias transfronteiras EURES;

Or. en

Alteração 91
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A criação de capacidades é essencial para apoiar os esforços das autoridades locais e 
regionais no combate à pobreza e à exclusão. Contribui para testar novas abordagens, para 
a aprendizagem entre pares e para o intercâmbio de experiências.

Alteração 92
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 93
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Criação de capacidades das 
organizações de parceiros sociais, 
organizações não governamentais e 
intervenientes da economia social;

Or. en

Alteração 94
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Organização de grupos de trabalho 
compostos por responsáveis nacionais para 
acompanhar a aplicação da legislação da 
União;

(c) Organização de grupos de trabalho 
compostos por responsáveis nacionais, 
regionais e locais para acompanhar a 
aplicação da legislação da União;

Or. en

Justificação

Os intercâmbios entre administrações públicas devem beneficiar todos os níveis do governo, 
uma vez que muitas políticas públicas são partilhadas e não são da competência exclusiva 
das administrações nacionais.

Alteração 95
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Organização de grupos de trabalho 
compostos por responsáveis nacionais para 
acompanhar a aplicação da legislação da 
União;

(c) Organização de grupos de trabalho 
compostos por responsáveis nacionais, 
regionais ou locais para acompanhar a 
aplicação da legislação da União;
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Or. ro

Alteração 96
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 97
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Intercâmbio de pessoal entre 
administrações nacionais.

(f) Intercâmbio de pessoal entre 
administrações regionais, locais e 
nacionais.

Or. en

Justificação

A monitorização da aplicação do direito comunitário deve também ter em conta os contextos 
regionais e locais, devendo, em consequência, envolver representantes da administração 
regional e local.

Alteração 98
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. Ações para promover a mobilidade 
voluntária de pessoas na União e eliminar 
os obstáculos à mobilidade dos cidadãos 
que decidam deslocar-se:

(a) Informação e aconselhamento dos 
candidatos a emprego, trabalhadores 
móveis, trabalhadores transfronteiras, 
bem como de organizações que 
representem os seus interesses, e 
empregadores; formação para a gestão 
transfronteiras de benefícios;
(b) Melhoria da plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

Or. en

Alteração 99
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE488.021v01-00 46/66 AM\900792PT.doc

PT

trabalhadores, designadamente os jovens. trabalhadores, designadamente os jovens e 
os idosos.

Or. fr

Alteração 100
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

5. Apoio ao microfinanciamento e às 
empresas sociais em especial, através dos 
instrumentos financeiros previstos no 
Título VIII da Parte I do Regulamento 
XXX/2012 [novo Regulamento Financeiro] 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento anual da União, e 
de subvenções.

5. Apoio ao microfinanciamento e às 
empresas sociais, e apoio a pessoas 
desprovidas de solvência ou cuja 
solvência é insuficiente ou que não 
dispõem de recursos próprios ou cujos 
recursos próprios são insuficientes e, em 
consequência, não têm acesso ao crédito,
em especial, através dos instrumentos 
financeiros previstos no Título VIII da 
Parte I do Regulamento XXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro] relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento anual da União, e de 
subvenções.

Or. en

Alteração 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

As ações elegíveis no âmbito do programa 
podem ser implementadas em conjugação 
com outros instrumentos da União, desde 
que cumpram simultaneamente os 
objetivos do programa e desses 
instrumentos.

As ações elegíveis no âmbito do programa 
podem ser implementadas em conjugação 
com outros instrumentos da União, 
nomeadamente instrumentos financeiros, 
desde que cumpram simultaneamente os 
objetivos do programa e desses 
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instrumentos. Neste sentido, são tidas em 
conta as sinergias com os Fundos 
Estruturais da UE, nomeadamente a 
complementaridade entre o programa e o 
Fundo Social Europeu, em particular 
tendo em vista atingir o objetivo do 
crescimento inclusivo e da erradicação da 
pobreza.

Or. fr

Alteração 102
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 103
Karima Delli
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades financiadas pelo programa 
cumprem a legislação da União e as 
legislações nacionais, nomeadamente as 
relativas aos auxílios estatais.

2. As atividades financiadas pelo programa 
cumprem a legislação da União e as 
legislações nacionais, nomeadamente as 
relativas aos auxílios estatais, bem como as 
Convenções da OIT.

Or. en

Alteração 104
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As ações implementadas devem 
igualmente respeitar a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e a 
Convenção da ONU sobre os direitos das 
pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 105
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os resultados das ações empreendidas 
no âmbito do programa são devidamente 
comunicados e disseminados a fim de 
maximizar o seu impacto, sustentabilidade 
e valor acrescentado a nível da União.

1. Os resultados das ações empreendidas 
no âmbito do programa são devidamente 
comunicados e disseminados a todas as 
partes interessadas a fim de maximizar o 
seu impacto, sustentabilidade e valor 
acrescentado a nível da União.
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Or. fr

Alteração 106
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa até final de 2017 para analisar os 
progressos na consecução dos seus 
objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União.

1. É realizada uma avaliação intercalar do 
programa em cooperação com o Conselho 
Consultivo Estratégico referido no artigo 
26.º-D até final de 2017 para analisar os 
progressos na consecução dos seus 
objetivos, determinar a eficácia na 
utilização dos seus recursos e avaliar o seu 
valor acrescentado à escala da União. O 
Conselho Consultivo Estratégico referido 
no artigo 26.º-D participa em todo o 
processo de avaliação.

Or. en

Alteração 107
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º
Secções temáticas

O programa de trabalho plurianual do 
eixo Progress deve apoiar ações numa ou 
mais das seguintes secções temáticas:
(a) Emprego;
(b) Proteção social, inclusão social e 
redução e prevenção da pobreza;
(c) Condições de trabalho e saúde e 
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segurança no trabalho;
Além disso, deve incluir as seguintes 
prioridades horizontais:
(a) Experimentação social;
(b) Combate ao desemprego dos jovens e à 
exclusão;
(c) Promoção da igualdade de 
oportunidades entre mulheres e homens;
(d) Luta contra a discriminação em razão 
do género, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual e cumprimento das 
obrigações ao abrigo da Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência;
(e) Proteção dos direitos e bem-estar das 
crianças.

Or. en

Alteração 108
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além, dos objetivos gerais referidos no 
artigo 4º, são os seguintes os objetivos 
específicos do eixo Progress:

Para além, dos objetivos gerais referidos no 
artigo 4º, são os seguintes os objetivos 
específicos do eixo Progress: apoio à 
aplicação da estratégia Europa 2020, da 
Plataforma Europeia contra a Pobreza e 
de outras iniciativas emblemáticas
pertinentes, e participação no reforçado 
Método Aberto de Coordenação (“MAC”) 
social. Os objetivos específicos devem:

Or. en
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Alteração 109
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 110
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Facilitar, de forma eficaz e inclusiva, a 
partilha de informações, a aprendizagem 
mútua e o diálogo, no quadro da estratégia 
europeia para o emprego e do Método 
Aberto de Coordenação (“MAC”) no 
domínio da proteção social e da inclusão 
social e através da constituição de redes 
entre organismos especializados, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, sobre as 
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políticas da União nos domínios do 
emprego, da proteção social, da inclusão 
social, da legislação sobre condições de 
trabalho, do combate à discriminação e 
discriminação múltipla, à pobreza e 
exclusão habitacional, da proteção dos 
direitos e bem-estar das crianças, da luta 
contra o desemprego e a pobreza dos 
jovens, da contribuição para a integração 
dos migrantes e da melhoria da situação 
dos requerentes de asilo, aos níveis 
europeu, nacional e internacional, a fim de 
ajudar os Estados-Membros e os outros 
países participantes a desenvolver as 
respetivas políticas e a aplicar a legislação 
da União;

Or. en

Alteração 111
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 112
Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 113
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 114
Karima Delli



PE488.021v01-00 54/66 AM\900792PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Apoio à participação ativa de todos 
os intervenientes relevantes no 
seguimento dado às prioridades da União 
já acordadas, tais como a inclusão ativa, o 
combate à discriminação e discriminação 
múltipla, à condição de sem-abrigo e 
exclusão habitacional, à pobreza infantil, 
pobreza energética, pobreza e desemprego 
dos jovens e pobreza entre os migrantes, a 
melhoria da situação dos requerentes de 
asilo e das minorias étnicas, a aplicação 
da Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-2020, da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Ação conjunta para a 
saúde mental e da Ação conjunta para as 
desigualdades na saúde;

Or. en

Alteração 115
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Fomento de uma cultura de 
prevenção no domínio da saúde e 
segurança no trabalho e promoção da 
saúde mental e física no ambiente de 
trabalho;

Or. en

Alteração 116
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 117
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 118
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 119
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º
Secções temáticas

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

Or. en

Alteração 120
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a transparência das ofertas e 
pedidos de emprego e de outras 
informações conexas para os potenciais 

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

candidatos e os empregadores; tal deve ser 
conseguido através da identificação e 
recolha constante de novas oportunidades 
de trabalho a nível europeu no setor 
público ou privado, promovendo o seu 
intercâmbio e divulgação aos níveis 
transnacional, inter-regional e 
transfronteiriço por via de formulários de 
interoperabilidade comuns;  a rede EURES 
deve tornar-se o verdadeiro portal 
europeu da mobilidade geográfica dos 
cidadãos;

Or. pt

Alteração 121
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 122
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Colocar menores no estrangeiro através da rede EURES coloca problemas, quanto mais não 
seja por razões de proteção dos jovens; existe, geralmente, insuficiente regulamentação 
quanto à responsabilidade de fiscalização. Dado que a rede EURES detém uma posição de 
relevo junto dos serviços de emprego nacionais, a referência ou a concentração neste grupo-
alvo específico daria lugar a pedidos de criação de programas de colocação de menores no 
estrangeiro.  

Alteração 123
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Desenvolver um regime de 
mobilidade profissional específico para o 
recrutamento e as colocações 
transnacionais, a fim de ajudar os jovens 
a encontrar um emprego noutro 
Estado-Membro (ação “O teu primeiro 
emprego EURES”), disponibilizando-lhes 
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ofertas e permitindo-lhes a apresentação 
de pedidos de emprego a nível da União; 
tal deve abranger todas as fases da 
colocação, da preparação 
pré-recrutamento à assistência 
pós-colocação, com vista à integração 
bem sucedida do candidato no mercado de 
trabalho;

Or. en

Alteração 124
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Melhorar a disponibilidade de 
microfinanciamentos e incrementar o seu 
acesso para:

1. Melhorar a disponibilidade de 
microfinanciamentos e incrementar o seu 
acesso, reduzindo a burocracia 
administrativa, para:

Or. pt

Alteração 125
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, bem como pessoas 
que estão em risco de exclusão social ou 
pessoas vulneráveis que se encontram em 
posição de desvantagem no que se refere 
ao acesso ao mercado de crédito 
convencional e que pretendem criar ou 
continuar a desenvolver as suas próprias 
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microempresas, incluindo em regime de 
autoemprego, sem qualquer 
discriminação em razão da idade;

Or. en

Alteração 126
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pessoas que perderam o seu emprego 
ou estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

(a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
que têm dificuldades em ingressar ou 
reingressar no mercado de trabalho, jovens,
pessoas em risco de exclusão social ou 
pessoas vulneráveis que se encontram em 
posição de desvantagem no que se refere 
ao acesso ao mercado de crédito 
convencional e que pretendem criar ou 
continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

Or. pt

Alteração 127
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) microempresas, em especial na 
economia social, bem como 
microempresas que empregam pessoas nas 
situações mencionadas na alínea a);

Or. en
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Alteração 128
Karima Delli

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para garantir a complementaridade, 
tais ações serão objeto de uma estreita 
coordenação com as empreendidas no 
âmbito da política de coesão.

Or. en

Alteração 129
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de alcançar os beneficiários finais 
e criar microempresas competitivas e 
viáveis, as entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no n.º 
1, alínea a), cooperam estreitamente com 
as organizações que representam os 
interesses dos beneficiários finais do 
microcrédito e com as organizações, em 
especial as apoiadas pelo FSE, que 
oferecem programas de mentoria e 
formação aos beneficiários finais.

2. A fim de alcançar os beneficiários finais 
e criar microempresas viáveis, as entidades 
públicas e privadas envolvidas nas 
atividades referidas no n.º 1, alínea a), 
cooperam estreitamente com as 
organizações, incluindo as organizações 
da sociedade civil, que representam os 
interesses dos beneficiários finais do 
microcrédito e com as organizações, em 
especial as apoiadas pelo FSE, que 
oferecem programas de tutoria e formação 
aos beneficiários finais.

Or. en

Alteração 130
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no n.º 
1, alínea a), aderem a normas de qualidade 
no que respeita à governação, à gestão e à 
defesa dos clientes, em linha com os 
princípios do Código Europeu de Conduta 
em matéria de Prestação de Microcrédito, e 
procuram impedir o sobre-endividamento
de pessoas a empresas.

3. As entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no 
n.º 1, alínea a), aderem a normas de 
qualidade no que respeita à governação, à 
gestão e à defesa dos clientes, em linha 
com os princípios do Código Europeu de 
Conduta em matéria de Prestação de 
Microcrédito, e procuram impedir o 
sobre-endividamento de pessoas e 
empresas, tendo como objetivo auferir um 
rendimento digno com a atividade.

Or. de

Alteração 131
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Secções temáticas

O eixo Iniciativa para a Juventude 
destinado a pessoas com menos de 25 
anos inclui as seguintes secções 
temáticas: 
(a) Prevenção do abandono escolar 
precoce, especialmente através da 
reintegração na formação;
(b) Desenvolvimento das competências 
relevantes para o mercado de trabalho, a 
fim de reunir mais estreitamente os 
mundos do emprego, da educação e da 
formação;
(c) Apoio à primeira experiência 
profissional e formação em exercício para 
oferecer aos jovens a oportunidade de 
adquirirem tanto as competências 
relevantes como experiência profissional; 
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(d) Acesso ao mercado de trabalho: 
obtenção de um (primeiro) emprego;

Or. en

Alteração 132
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B
Objetivos específicos

Para além dos objetivos gerais referidos 
no artigo 4.º, são os seguintes os objetivos 
específicos do eixo Iniciativa para a 
Juventude:
(a) Apoio à criação de programas 
inovadores específicos para combater o 
desemprego dos jovens e promover a 
transição dos jovens do ensino para um 
emprego digno, nomeadamente nas zonas 
desfavorecidas e nas regiões em que o 
desemprego dos jovens é excecionalmente 
elevado; neste contexto, deve prestar-se 
especial atenção aos jovens com menos 
oportunidades, incluindo as jovens, os 
jovens que não estudam, não trabalham 
nem seguem uma formação (NEET) e os 
jovens de minorias étnicas, todos 
suscetíveis de enfrentar discriminação 
múltipla;
(b) Apoio ao intercâmbio de boas práticas 
e à aprendizagem mútua no domínio do 
combate ao desemprego dos jovens, 
incluindo a possibilidade de introduzir 
uma garantia para a juventude que 
ofereça a todos os jovens europeus um 
emprego, formação contínua ou 
profissional, o mais tardar quatro meses 
após a saída do sistema de ensino ou o 
início do desemprego; melhoria da 
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qualidade dos estágios e da aprendizagem 
e redução do abandono escolar precoce; 
(c) Concessão de apoio financeiro aos 
decisores políticos para testarem 
abordagens das políticas sociais e do 
mercado de trabalho destinadas a 
combater o desemprego dos jovens, 
promover a transição dos jovens do 
ensino para um emprego digno, melhorar 
a qualidade dos estágios e da 
aprendizagem, reduzir o abandono 
escolar precoce e tornar acessíveis os 
conhecimentos e as competências 
relevantes; 
(d) Concessão de apoio financeiro às 
organizações da União, nacionais e 
regionais para aumentarem a sua 
capacidade de desenvolver, promover e 
apoiar ações para combater o desemprego 
dos jovens, promover a transição dos 
jovens do ensino para um emprego digno, 
melhorar a qualidade dos estágios e da 
aprendizagem, reduzir o abandono 
escolar precoce e tornar acessíveis os 
conhecimentos e as competências 
relevantes. 

Or. en

Alteração 133
Karima Delli

Proposta de regulamento
Artigo 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-C 
Participação

1. A participação no eixo Iniciativa para a 
Juventude está aberta:
(a) aos Estados-Membros;
(b) aos países da EFTA e do EEE, em 
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conformidade com o Acordo sobre o 
EEE;
(c) aos países candidatos e potenciais 
candidatos, segundo os princípios e as 
condições gerais estabelecidos nos 
acordos-quadro celebrados com esses 
países relativamente à sua participação 
em programas da União;
2. O eixo Iniciativa para a Juventude está 
aberto a todos os organismos, agentes e 
instituições públicos e/ou privados, em 
especial:
(a) Autoridades nacionais, regionais e 
locais;
(b) Serviços públicos de emprego;
(c) Parceiros sociais;
(d) Organizações de juventude e outras 
organizações não governamentais a todos 
os níveis políticos;
(e) Estabelecimentos de ensino superior e 
centros de investigação;
(f) Especialistas em processos de 
avaliação e avaliações de impacto;
3. Tendo em vista a aplicação do Eixo 
Iniciativa para a Juventude, a Comissão 
estabelece uma cooperação com as 
agências da União referidas no 
artigo 16.°, n.°2-A. A Comissão pode 
igualmente estabelecer uma cooperação 
com as organizações internacionais 
referidas no artigo 16.°, n.º 3, e com 
países terceiros que não participam no 
programa, conforme previsto no 
artigo 16.°, n.º 4. 

Or. en

Alteração 134
Karima Delli

Proposta de regulamento
Capítulo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Eixo Iniciativa para a Juventude

Or. en


