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Alteração 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O FSE deve melhorar as oportunidades 
de emprego e a mobilidade geográfica e 
profissional dos trabalhadores, bem como 
facilitar a sua adaptação às 
transformações industriais e às alterações 
dos sistemas de produção, especialmente 
através da formação e da reorientação 
profissionais, no âmbito das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 162.º do 
Tratado e, logo, contribuir também para a 
coesão económica, social e territorial, em 
conformidade com o artigo 174.º do 
TFUE. Deverá ser dada especial atenção 
às regiões ultraperiféricas, segundo o 
disposto no artigo 349.º do TFUE, tendo 
ainda em conta que este é o grupo das 
regiões mais afetadas pela crise em 
matéria de emprego. Nos termos do artigo 
9.º do TFUE, a União deverá considerar, 
aquando da definição e execução das suas 
políticas e ações, as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e um nível elevado de 
educação, formação e proteção da saúde 
humana.

Or. es

Alteração 33
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

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

(2) O FSE deve melhorar as oportunidades 
de emprego, apoiar a integração no 
mercado de trabalho, estimular uma 
crescente mobilidade laboral à escala 
europeia, fomentar uma cultura de 
empreendedorismo, promover a educação 
e a aprendizagem ao longo da vida,
elaborar políticas de integração ativas no 
âmbito das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 162.º do Tratado e, 
logo, contribuir para a coesão económica, 
social e territorial em conformidade com o 
artigo 174.º do Tratado e atenuar os 
obstáculos resultantes dos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado. Nos 
termos do artigo 9.º do Tratado, o FSE 
deverá considerar as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e um nível elevado de 
educação, formação e proteção da saúde 
humana.

Or. pt

Justificação

Num contexto de elevadas dificuldades laborais, é fundamental que o FSE assuma uma 
posição ativa no apoio efetivo à contratação de pessoas e seja estimulada a mobilidade a 
nível europeu e as ações de empreendedorismo como forma de encontrar novas formas de 
trabalho. O artigo 349° do Tratado faz referência aos condicionalismos naturais que as RUP 
possuem, indo ao encontro do artigo 174° que pretende promover uma crescente coesão 
económica, social e territorial.

Alteração 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 35
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

de uma proteção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e um nível elevado 
de educação, formação e proteção da saúde 
humana.

Or. de

Alteração 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.12 A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
exclusão social, o FSE deve apoiar os 
Estados-Membros na execução das 
recomendações do Conselho relativas às 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, bem como das decisões do 
Conselho relativas às orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros, adotadas em 
conformidade com os artigos 121.º e 148.º, 
n.º 4, do Tratado. Deve contribuir também 
para a execução das iniciativas 
emblemáticas, mormente a «Agenda para 
novas competências e empregos»13, 
«Juventude em Movimento»14 e a 
«Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social»15. Apoiará ainda as 
atividades realizadas no âmbito das 
iniciativas «Agenda digital»16 e da «União 
da inovação»17.

(3) O Conselho Europeu de 17 de junho de 
2010 exortou todas as políticas comuns, 
incluindo a política de coesão, a apoiar a 
Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.12 A fim de garantir a plena 
coerência do FSE com os objetivos desta 
estratégia, nomeadamente no plano do 
emprego, da educação e da luta contra a 
pobreza e a exclusão social, o FSE deve 
apoiar os Estados-Membros nos seus 
esforços para alcançar esses objetivos. 
Deve também apoiar a execução das 
iniciativas emblemáticas, mormente a 
«Agenda para novas competências e 
empregos»13, «Juventude em 
Movimento»14 e a «Plataforma europeia 
contra a pobreza e a exclusão social»15. 
Apoiará ainda as atividades realizadas no 
âmbito das iniciativas «Agenda digital»16 e 
da «União da inovação»17.

Or. en

Alteração 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros deverão ter a 
oportunidade de utilizar os recursos do 
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FSE para completar as ações do FEG nos 
casos em que os trabalhadores tenham 
sido despedidos em resultado de graves
perturbações da economia local, regional 
ou nacional causadas por crises 
inesperadas ou de um rápido declínio de 
um determinado setor ou da 
deslocalização das atividades para países 
não pertencentes à UE, com um impacto 
adverso significativo na economia local, 
regional ou nacional;

Or. en

Alteração 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

mobilidade transnacional dos 
trabalhadores, o FSE deve, nomeadamente, 
apoiar os serviços europeus de emprego e 
as atividades EURES relacionadas em 
matéria de recrutamento e serviços conexos 
de informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras, tendo em 
particular atenção os trabalhadores 
transfronteiriços.

Or. en

Alteração 40
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

Os serviços europeus de emprego não se devem cingir a ser uma plataforma de divulgação 
das oportunidades profissionais em vigor na UE, devendo assumir uma posição mais ativa 
junto das empresas públicas e privadas com vista a identificarem novas oportunidades de 
emprego. Pretende-se que o EURES se assuma como a principal plataforma de mobilidade 
europeia, tendo para isso de ser mais pró-ativo e dinâmico.

Alteração 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\903909PT.doc 11/161 PE491.059v01-00

PT

recrutamento e serviços conexos de 
informação, consultoria e orientação a 
nível nacional e transfronteiras.

nomeadamente, apoiar os serviços 
europeus de emprego (atividades EURES) 
em matéria de recrutamento e serviços 
conexos de informação, consultoria e 
orientação a nível nacional e 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Para além destas prioridades, 
justifica-se igualmente melhorar a 
eficiência da administração pública e 
reforçar a capacidade institucional das 
partes interessadas que operam nos 
domínios do emprego, da educação e das 
políticas sociais nas regiões e nos 
Estados-Membros da União, em especial 
os menos desenvolvidos, a fim de fomentar 
e promover o emprego e o 
desenvolvimento dos recursos humanos.

Or. es

Alteração 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Para além das prioridades temáticas do 
artigo 9.º do Regulamento [...] [CPR], 
justifica-se igualmente melhorar a 
eficiência da administração pública a nível 
nacional e regional e a capacidade de 
uma administração pública atuar de 
forma participativa e reforçar a capacidade 
institucional das partes interessadas que 
operam nos domínios do emprego, da 
educação e das políticas sociais e 
socioculturais nas regiões e nos 
Estados-Membros menos desenvolvidos, a 
fim de fomentar o crescimento económico 
e as oportunidades de emprego.

Or. en

Alteração 47
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. lt

Alteração 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento e a 
competitividade das pequenas e médias 
empresas e fazer com que, através da 
aquisição das competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas se possam adaptar aos 
novos desafios, a saber, a transição para 
uma economia baseada no conhecimento, a 
agenda digital e a transição para uma 
economia menos dependente do carbono e 
mais eficiente no plano energético. O FSE 
deve contribuir para dar resposta a estes 
desafios através da prossecução dos seus 
principais objetivos temáticos. Neste 
contexto, o FSE deve apoiar a transição 

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

Or. de

Alteração 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) Simultaneamente, é primordial 
secundar o desenvolvimento e a 
competitividade das empresas europeias, 
em especial, pequenas e médias empresas, 
empresas sociais e da economia social, e 
fazer com que, através da aquisição das 
competências adequadas e de 
oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida, as pessoas se possam adaptar aos 
novos desafios decorrentes da 
globalização.
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climáticas a todos os níveis, com 
contribuições de todos os domínios de 
ação.

Or. es

Alteração 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Alteração 53
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 54
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

As quotas e a vinculação rigorosas de fundos devem ser rejeitadas, visto que as regiões 
necessitam de mais flexibilidade na configuração das suas estratégias de financiamento, que 
deverão ser adaptadas às suas necessidades concretas.

Alteração 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O FSE deve contribuir para a estratégia 
Europa 2020, garantindo uma maior 
concentração e aumentando o seu apoio
nas prioridades da União Europeia em 
matéria de emprego, educação, inclusão 
social, luta contra a pobreza, não 
discriminação de pessoas com deficiência 
e melhoria da capacidade institucional, o 
que exige um financiamento adequado e 
suficiente para alcançar estes objetivos. O 
FSE deve, mormente, reforçar o seu apoio 
à luta contra a pobreza e a exclusão social, 
reservando uma verba mínima 
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especificamente para este fim. Justifica-se 
limitar a natureza e o número de 
prioridades de investimento selecionadas 
para beneficiar do apoio do Fundo, em 
função do nível de desenvolvimento das 
regiões apoiadas. No entanto, a 
concentração temática deve ser flexível 
para permitir a adaptação das 
intervenções do FSE às necessidades e às 
especificidades próprias de cada 
Estado-Membro e de cada região.

Or. es

Alteração 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O FSE deve, mormente, reforçar o seu 
apoio à luta contra a pobreza e a exclusão 
social, reservando uma verba mínima
especificamente para este fim.

Or. en

Alteração 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Considerando 7



PE491.059v01-00 22/161 AM\903909PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Alteração 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, tendo em consideração os que 
atuam a nível regional e local, em especial 
o envolvimento de parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais, 
concedendo-lhes uma parte definida da 
dotação, a qual pode assumir a forma de 
uma subvenção global. É, por conseguinte, 
necessário que os Estados-Membros
garantam a participação e a ativação dos 
parceiros sociais e das organizações não-
governamentais na execução do FSE. Para 
além disso, os Estados-Membros devem 
atribuir um nível adequado de dotações 
financeiras da assistência técnica do FSE 
a que se refere o artigo 52.º do 
Regulamento [...] [CPR] diretamente aos 
parceiros a que se refere o artigo 5.º do 
Regulamento [...] [CPR], em particular 
aos parceiros sociais e às organizações da 
sociedade civil, de modo a facilitar o 
envolvimento e a participação destes 
parceiros na preparação, implementação, 
monitorização e avaliação dos programas 
e operações e a apoiar a sua criação de 
capacidades, em conformidade com o 
código de conduta europeu relativo ao 
princípio de parceria.

Or. en

Alteração 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 
governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais. É, 
por conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros envolvam os parceiros 
sociais, as organizações não-
governamentais e as autoridades locais e 
regionais na preparação, execução, 
implementação e avaliação do FSE de 
maneira atempada e consistente. Devem 
ser criadas parcerias de elevada qualidade 
a todos os níveis políticos. O princípio de 
associação deve ser reforçado e alargado 
como princípio orientador a todas as 
ações apoiadas pelo FSE.

Or. en

Alteração 61
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

As autoridades regionais e locais são os principais conhecedores da situação económica e 
social dos seus territórios, sabendo as reais necessidades das suas populações. Neste sentido, 
devem estar envolvidas não só na execução, mas também na definição estratégica, 
nomeadamente nos objetivos, plano de ação e metas a estabelecer.

Alteração 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 63
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A execução eficiente e eficaz das ações 
apoiadas pelo FSE assenta na boa 

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

governação e na parceria entre todos os 
agentes territoriais e socioeconómicos 
relevantes, em especial os parceiros 
sociais, as organizações comerciais e as 
organizações não-governamentais. É, por 
conseguinte, necessário que os 
Estados-Membros encorajem a 
participação dos parceiros sociais e das 
organizações não-governamentais na 
execução do FSE.

Or. en

Alteração 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação dos 
programas.

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na preparação,
aplicação, monitorização e avaliação de 
qualquer parte dos programas
operacionais. Um Estado-Membro deve 
incluir as instituições, organizações e 
grupos na parceria que representa o nível 
territorial em questão e que pode 
influenciar ou ser afetado pela 
implementação dos programas 
operacionais.  Deve ser dada uma atenção 
específica aos grupos que possam ser 
afetados pelos programas e que possam 
sentir dificuldades em influenciá-los, em 
particular os grupos mais vulneráveis e 
marginalizados. A cooperação com os 
parceiros deve seguir as melhores práticas 
que formam a base do código de conduta 
referido no artigo 5.º, n.º 3. Pelo menos 
5% dos recursos do FSE afetados a nível 
nacional devem ser atribuídos a ações no 
âmbito dos investimentos territoriais 
integrados (ITI), em conformidade com o 
artigo 99.º do Regulamento […] [CPR].

Or. en
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Alteração 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a estratégia 
Europa 2020 e cumprir os seus principais 
objetivos. Os pactos territoriais, as 
iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação 
dos programas.

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a estratégia 
Europa 2020 e cumprir os seus principais 
objetivos. O princípio de governação 
multinível implica a participação ativa das 
autoridades regionais e locais, das 
cidades, dos parceiros sociais e das 
organizações não governamentais e dos 
restantes participantes da sociedade civil 
na elaboração, aplicação e gestão dos 
programas, recorrendo, se necessário, a
pactos territoriais, iniciativas locais para o 
emprego e a inclusão social, estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável. 

.

Or. es

Alteração 71
Jens Nilsson

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A mobilização dos agentes regionais e 
locais é necessária para realizar a 
Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável 
podem ser utilizadas e apoiadas para levar 
as autoridades regionais e locais, as 
cidades, os parceiros sociais e as 
organizações não-governamentais a 
participar mais ativamente na aplicação 
dos programas.

(14) O envolvimento ativo dos agentes 
regionais e locais é necessária para realizar 
a Estratégia Europa 2020 e cumprir os seus 
principais objetivos. Os pactos territoriais, 
as iniciativas locais para o emprego e a 
inclusão social, as estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e as estratégias de 
desenvolvimento urbano sustentável devem
ser utilizadas e apoiadas para aumentar a 
influência das autoridades regionais e 
locais, das cidades, dos parceiros sociais e 
das organizações não-governamentais na 
preparação e aplicação dos programas.

Or. en

Alteração 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo a fim de 
apoiar, por exemplo, os estudantes, a 
criação de empregos, a mobilidade 
voluntária dos trabalhadores, a inclusão 
social e a economia social. A atribuição de 
subvenções deve ser sempre considerada 
como opção para utilizar a mistura de
financiamentos que melhor servem as 
necessidades regionais e locais.

Or. en
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Alteração 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a recorrer a 
instrumentos financeiros a fim de 
maximizar os efeitos do Fundo se tal
ajudar a aumentar a eficácia das ações ou 
completar ações de outros instrumentos 
da UE, como o PMIS, o FEG e o FEDER.

Or. en

Alteração 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Devem ser delegados na Comissão
poderes para adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado no que se refere ao
estabelecimento de tabelas normalizadas 
de custos unitários e montantes fixos, e 
respetivos montantes máximos, de acordo 
com os diferentes tipos de operações e à 
definição de regras e condições específicas 
aplicáveis às garantias de apoio às 
políticas. É particularmente importante que 
a Comissão proceda às devidas consultas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível dos peritos. No contexto 
da preparação e elaboração de atos
delegados, a Comissão deve assegurar uma 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(18) Nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, a Comissão, em concertação com 
os Estados-Membros, deve definir as
tabelas normalizadas de custos unitários e 
montantes fixos, e respetivos montantes 
máximos, de acordo com os diferentes 
tipos de operações e à definição de regras e 
condições específicas aplicáveis às 
garantias de apoio às políticas. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às devidas consultas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. es
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Alteração 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as
atribuições do Fundo Social Europeu 
(FSE), o âmbito da sua intervenção, 
disposições específicas e os tipos de 
despesas elegíveis para assistência.

O presente regulamento estabelece a
função do Fundo Social Europeu (FSE), o 
âmbito da sua intervenção, disposições 
específicas e os tipos de despesas elegíveis 
para assistência.

Or. es

Justificação

Em conformidade com o artigo 177.º do TFUE, segundo o qual «o Parlamento Europeu e o 
Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com o processo legislativo 
ordinário e após consulta ao Comité Económico Social e ao Comité das Regiões,
definirão as missões, os objetivos prioritários e a organização dos fundos com finalidade 
estrutural.»

Alteração 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Missão Objetivo

Or. es

Justificação

Em conformidade com o artigo 177.º do TFUE, segundo o qual «o Parlamento Europeu e o 
Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com o processo legislativo 
ordinário e após consulta ao Comité Económico Social e ao Comité das Regiões, 
definirão as missões, os objetivos prioritários e a organização dos fundos com finalidade 
estrutural.»
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Alteração 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional 
voluntária dos trabalhadores, facilita a 
antecipação e o desenvolvimento de novas 
capacidades e competências necessárias 
para a transição para um 
desenvolvimento ambiental e social 
sustentável, incentiva um nível elevado de 
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combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 
discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza, contribuindo assim 
para as prioridades da União Europeia no 
tocante ao reforço da coesão económica, 
social e territorial.

Or. en

Alteração 81
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

Existem pessoas com elevadas qualificações académicas que não conseguem encontrar uma 
oportunidade de trabalho, sendo fundamental apoiar a adaptação e reconversão das suas 
qualificações para mais facilmente ingressarem no mercado laboral. O FSE deve assumir na 
sua missão o apoio ao emprego jovem, flagelo este que leva as novas gerações altamente 
qualificadas a emigrarem e a encontrarem trabalho em outros territórios não europeus.
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Alteração 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e de qualidade do emprego, apoia 
a mobilidade geográfica e profissional dos 
trabalhadores, facilita a sua adaptação à 
mudança, incentiva um nível elevado de 
educação e de formação, incentiva a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como a igualdade de oportunidades e a não 

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

discriminação, fortalece a inclusão social e 
combate a pobreza e o problema dos 
sem-abrigo, contribuindo assim para as 
prioridades da União Europeia no tocante 
ao reforço da coesão económica, social e 
territorial.

Or. fr

Alteração 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. lt

Alteração 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros 2. Fá-lo-á apoiando os Estados-Membros
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na realização das prioridades e dos 
grandes objetivos da Estratégia Europa 
2020 para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. O FSE apoia a 
conceção e a execução de políticas e ações, 
tendo em conta as orientações integradas 
para as políticas económicas e de 
emprego dos Estados-Membros19 e as 
recomendações do Conselho relativas aos 
programas nacionais de reforma.

na realização, pelo menos, dos grandes 
objetivos da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O FSE apoia a conceção e a 
execução de políticas e ações, tendo em 
conta o conceito de «trabalho bom» e 
garantindo que as atividades apoiadas 
pelo FSE contribuem para a realização da 
agenda do trabalho digno da ONU e da 
OIT, em todos os seus aspetos. Todas as 
políticas e ações apoiadas pelo FSE 
devem respeitar rigorosamente as normas 
internacionais de trabalho e as 
convenções da OIT e, em particular, o 
compromisso de promover o emprego 
pleno, produtivo e livremente escolhido, 
tal como previsto na Convenção n.º 122 
da OIT. 

Or. en

Alteração 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração e aqueles 
que se encontram mais afastados do 
mercado de trabalho, as pessoas com 
deficiência, os migrantes, os refugiados e 
os requerentes de asilo, os sem-abrigo e 
outros grupos em risco de pobreza, as 
crianças e os jovens, as pessoas idosas, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas ou as comunidades em 
risco de marginalização e as pessoas em 
situação de exclusão social. O FSE presta 
igualmente apoio às empresas, 
microempresa e empresas cooperativas 
que promovem os interesses dos seus 
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membros e utilizadores, assim como 
soluções para os desafios societais, e que 
operam na economia social. O FSE 
proporciona igualmente apoio às empresas, 
aos sistemas e às estruturas com o 
propósito de facilitar a sua adaptação aos 
novos desafios, promover a boa 
governação e a aplicação das reformas, em 
especial nos domínios da atividade 
sociocultural e cultural, do emprego, da 
educação, da não discriminação e das 
políticas sociais.

Or. en

Alteração 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os beneficiários do FSE são os 
habitantes da União Europeia, incluindo 
grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, os 
empregados jovens não qualificados, os 
empregados mais velhos, as pessoas com 
idades superiores a 50 anos que têm 
dificuldade em regressar ao mercado de 
trabalho depois de perder o emprego, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos sistemas 
e às estruturas com o propósito de facilitar 
a sua adaptação aos novos desafios, 
promover a boa governação e a aplicação 
das reformas, em especial nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais.

Or. pl
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Alteração 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, os
requerentes de asilo, os refugiados, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas, os sem-abrigo e outros 
grupos de pessoas em risco de pobreza e 
de exclusão social, incluindo as crianças e 
os jovens. O FSE proporciona igualmente 
apoio às empresas, aos sistemas e às 
estruturas com o propósito de facilitar a sua 
adaptação aos novos desafios, promover a 
boa governação e o progresso social, em 
especial nos domínios do emprego, da 
educação e das políticas sociais.

Or. en

Alteração 89
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos sistemas 

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

empresas, aos sistemas e às estruturas com 
o propósito de facilitar a sua adaptação aos 
novos desafios, promover a boa 
governação e a aplicação das reformas, em 
especial nos domínios do emprego, da 
educação e das políticas sociais.

Or. de

Alteração 90
Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 91
Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 

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

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

Or. de

Justificação

Tal como no período de financiamento de 2007 a 2013, também a partir de 2014 deve ser 
possível um apoio a requerentes de asilo através do FSE. Foi demonstrado que a situação de 
requerentes de asilo pode ser consideravelmente melhorada através da integração no 
mercado de trabalho apoiada pelo FSE.

Alteração 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os beneficiários do FSE são as pessoas, 
incluindo grupos desfavorecidos, como os 
desempregados de longa duração, as 
pessoas com deficiência, os migrantes, as 
minorias étnicas, as comunidades 
marginalizadas e as pessoas em situação de 
exclusão social. O FSE proporciona 

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

exclusão social. O FSE proporciona 
igualmente apoio às empresas, aos sistemas 
e às estruturas com o propósito de facilitar
a sua adaptação aos novos desafios, 
promover a boa governação e a aplicação 
das reformas, em especial nos domínios do 
emprego, da educação e das políticas 
sociais.

Or. es

Alteração 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito dos objetivos temáticos 
adiante enunciados, e em conformidade 
com o artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
[…], o FSE apoia as prioridades de 
investimento seguintes:

1. No âmbito dos objetivos temáticos do
artigo 9.º, n.º 8, 9, 10 e 11, do 
Regulamento (UE) n.º […] adiante 
enunciados de acordo com as alíneas a), 
b), c) e d) e em conformidade com a sua 
missão, o FSE apoia as prioridades de 
investimento seguintes:

Or. en

Alteração 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Promoção do emprego de elevada 
qualidade e do trabalho bom e decente
mediante:

Or. en
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Alteração 97
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) o acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego e os inativos, incluindo 
iniciativas locais de emprego e apoio à 
mobilidade dos trabalhadores, em 
particular nas regiões ultraperiféricas 
mais setentrionais com baixa densidade 
populacional e nas regiões de montanha;

Or. pt

Alteração 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) O acesso ao emprego para os candidatos 
a emprego e os inativos, prestando 
especial atenção aos grupos mais 
desfavorecidos, jovens, pessoas com mais 
de 45 anos, mulheres e pessoas com 
deficiência, incluindo iniciativas locais de 
emprego e apoio à mobilidade dos 
trabalhadores,

Or. es

Alteração 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee



AM\903909PT.doc 47/161 PE491.059v01-00

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

i) o acesso ao emprego de elevada 
qualidade para os candidatos a emprego e 
os inativos com um apoio para 
desempregados de longa duração, 
incluindo iniciativas locais de emprego e 
apoio à mobilidade voluntária dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 101
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a integração sustentável no mercado 
laboral dos jovens, incluindo iniciativas 
ativas de emprego, gabinetes de apoio à 
inserção na vida ativa e programas de 
estágios profissionais a nível nacional e 
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internacional, fomentando uma crescente 
mobilidade jovem europeia.

Or. pt

Justificação

Devem ser apoiados todos os jovens, assim como todas as iniciativas que poderão levar a 
facilitar a sua entrada no mercado de trabalho. Os Gabinetes de apoio podem ser 
dinamizados pelas Universidades, Câmaras Municipais ou outras entidades locais, 
facilitando a disponibilização de ofertas de emprego, a entrada de jovens no mercado de 
trabalho e a mobilidade internacional.

Alteração 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) integração sustentável no mercado 
laboral inclusive dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem se encontram 
em formação e das pessoas com mais de 
50 anos de idade;

Or. pl

Alteração 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 104
María Irigoyen Pérez

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

Texto da Comissão Alteração

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

iii) O emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação e o 
desenvolvimento de empresas, 
especialmente de pequenas e médias 
empresas;

Or. es

Justificação

O FSE deve incluir nos seus objetivos a criação e o desenvolvimento de pequenas e médias 
empresas, que são as principais geradoras de emprego.

Alteração 105
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo, a criação de empresas, 
formação na área do empreendedorismo, 
ações de empreendedorismo municipal e 
escolar, fundos de capital de risco e apoio 
técnico especializado no início da 
atividade empresarial;

Or. pt

Justificação

A criação do próprio emprego implica que seja dinamizada uma cultura de 
empreendedorismo, devendo ser apoiadas todas as fases que levam à implementação de uma 
ideia de negócio. É assim importante apoiar a formação na área do empreendedorismo, 
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promover ideias de negócio, definir formas de financiamento como business angels ou 
empresas de venture capital e todo o apoio técnico para o lançamento no mercado da ideia 
em causa.

Alteração 106
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

iii) o emprego por conta própria, o 
empreendedorismo e a criação de 
empresas, o desenvolvimento sustentável e 
a transferência de empresas, em 
particular para PME;

Or. en

Alteração 107
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

iv) a igualdade entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho e a igualdade na 
progressão na carreira, a independência 
económica dos homens e mulheres e a 
conciliação da vida profissional e privada;

Or. en

Alteração 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) O acesso à habitação a preços 
acessíveis através de serviços sociais 
especializados e o aumento da oferta da 
habitação social;

Or. fr

Alteração 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

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

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários às mudanças 
tecnológicas e do mercado laboral, 
através da aplicação de medidas ativas e 
preventivas, especialmente nas regiões 
que são alvo de uma reestruturação 
empresarial e setorial, bem como de 
encerramento ou deslocalização de 
empresas, e nas que sejam afetadas por 
desvantagens naturais ou demográficas 
graves e permanentes, de acordo com o 
artigo 174.º e seguintes do TFUE.

Or. es

Alteração 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Texto da Comissão Alteração

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

v) A adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança, 
nomeadamente nas PME e nas 
microempresas;

Or. fr

Alteração 113
Ramona Nicole Mănescu

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



AM\903909PT.doc 53/161 PE491.059v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários, em particular 
as PME e as microempresas, à mudança;

Or. en

Alteração 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários às mudanças 
sociais e económicas, bem como à 
promoção e ao desenvolvimento das 
entidades da economia social:

Or. pl

Alteração 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto da Comissão Alteração

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

v) a adaptação dos trabalhadores, das 
empresas e dos empresários à mudança 
relacionada com a transição para o 
desenvolvimento ambiental e social 
sustentável;

Or. en
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Alteração 116
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 117
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

vi) o envelhecimento ativo e saudável; vi) o envelhecimento ativo e saudável para 
os trabalhadores através da melhoria das 
condições de trabalho e ambientais, da 
saúde e higiene no trabalho e das ações 
de promoção dos trabalhadores idosos;

Or. en
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Alteração 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto da Comissão Alteração

vi) o envelhecimento ativo e saudável; vi) o envelhecimento ativo e saudável, 
assim com a atividade física;

Or. en

Justificação

O desporto cria empregos. De forma contínua, o desporto profissionaliza-se, desenvolvendo e 
atualizando os seus serviços e, para fazê-lo, necessita de empregados altamente qualificados 
e bem treinados. Cerca de 15 milhões de pessoas na UE estão direta ou indiretamente 
empregadas no setor do desporto. Calcula-se que, nos últimos 10 anos, o volume agregado 
de emprego relacionado com o desporto cresceu cerca de 60%.

Alteração 120
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(vi) o envelhecimento ativo e saudável; (vi) a vida e o envelhecimento ativos e 
saudáveis, bem como a atividade física e 
os desportos de massas;

Or. de

Justificação

Precisamente devido à evolução demográfica, a atividade física desempenha um papel cada 
vez mais importante para a saúde, não só em trabalhadores, mas em qualquer faixa etária. 
Os investimentos do FSE nesta área podem criar postos de trabalho e contribuir a médio e 
longo prazo para reduzir a sobrecarga do sistema de saúde.
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Alteração 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

vii) a modernização e a consolidação das 
organizações do mercado de trabalho, a 
promoção de parcerias, pactos e 
iniciativas através da criação de redes de 
agentes relevantes, tais como os parceiros 
sociais e as organizações não-
governamentais a nível transnacional, 
regional e local, para reforçar a 
inclusividade no mercado de trabalho, o 
apoio de medidas destinadas a aumentar a 
mobilidade laboral transfronteiras e 
melhorar os serviços de informação, o 
aconselhamento e a correspondência de 
empregos para empregadores e 
trabalhadores em mobilidade, incluindo 
os trabalhadores transfronteiriços, 
sazonais e destacados, independentemente 
do seu estatuto;

Or. en

Alteração 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

vii) a modernização e a consolidação das 
instituições do mercado de trabalho, 
incluindo medidas destinadas a aumentar a 
mobilidade laboral transfronteiras, 
sobretudo nas regiões mais afastadas do 
continente, como as regiões 
ultraperiféricas;
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Or. es

Alteração 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto da Comissão Alteração

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

vii) a eliminação gradual das formas 
precárias de emprego e a apresentação de 
passos para subir na mobilidade social 
para um emprego regular, estável e 
seguro.

Or. en

Alteração 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

vii-A) o apoio à contratação de pessoas 
numa situação desvantajosa no mercado 
de trabalho, em particular as pessoas com 
deficiência.

Or. en

Alteração 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

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

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

Or. pl

Alteração 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de
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Alteração 128
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência,
da abertura e do ajustamento do ensino 
superior às reais necessidades do mercado 
de trabalho, com vista a aumentar os 
níveis de participação, de habilitações, de 
empregabilidade e de mobilidade à escala 
europeia;

Or. pt

Justificação

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

Alteração 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a melhoria da qualidade, da eficiência e 
da abertura do ensino superior e 
equivalente, com vista a aumentar os níveis 
de participação e de habilitações, um 
maior grau de utilização de sistemas 
modernos de ensino a este nível;

Or. pl

Alteração 130
Nuno Teixeira
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

Deve ser especificado que se pretende atualizar as qualificações das pessoas e as 
competências profissionais, estabelecendo uma maior ligação direta entre o conhecimento e 
o mercado de trabalho.

Alteração 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

iii) a melhoria do acesso à aprendizagem 
ao longo da vida, à atualização e 
reciclagem das aptidões e das 
competências das pessoas e o aumento da 
sua aprendizagem informal e não-formal, 
assim como do ensino e da formação 
ministrados para o mercado de trabalho; a 
promoção da transição entre educação, 
formação e emprego;

Or. en

Alteração 132
Tamás Deutsch
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 133
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 134
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

iii-a) o apoio ao recrutamento de jovens 
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para a formação profissional dupla e a 
ancoragem e a valorização reforçadas 
deste sistema e das respetivas 
qualificações profissionais a nível 
europeu;

Or. de

Justificação

O sistema de grande sucesso, mas conhecido apenas em alguns Estados-Membros, de 
formação profissional dupla deve ser mencionado explicitamente e assim valorizado por 
oposição à tendência geral na UE.

Alteração 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Um acesso melhor e mais justo aos 
contratos por setores profissionais e por 
territórios, por forma a melhor 
corresponder às necessidades reais;

Or. fr

Alteração 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) promover a educação não formal, 
com vista a aumentar a participação 
social e a mobilidade profissional;

Or. lt
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Alteração 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 138
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

i) a inclusão ativa; i) a inclusão ativa de todas as pessoas, 
tanto através da promoção da integração 
no mercado de trabalho, quanto através 
do combate à pobreza e marginalização;

Or. de

Justificação

Deve ser tornado claro que a inclusão ativa se pode referir, de acordo com a estratégia UE 
2020, não só ao mercado de trabalho. A par da inclusão de pessoas empregáveis em 
ocupações sustentáveis e de elevado valor, é também necessária uma inclusão, por exemplo, 
daqueles que já saíram da vida profissional.

Alteração 139
Constanze Angela Krehl

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

i) a inclusão ativa; i) a inclusão ativa de todos, tanto através 
da promoção da integração no mercado 
de trabalho, quanto através do combate à 
pobreza e marginalização;

Or. de

Alteração 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

i) a inclusão ativa; i) a inclusão ativa:

- abordagens de inclusão integrada e ativa 
para pessoas em idade ativa, que apoiam 
os caminhos holísticos e personalizados 
para a inclusão, o trabalho de qualidade e 
a participação social (com medidas 
sociais, de integração e reintegração 
comunitária ), contribuindo para garantir 
rendimentos mínimos adequados, acesso a 
serviços de qualidade e mercados de 
trabalho inclusivos;
- integração de uma abordagem do ciclo 
de vida para garantir a prestação de apoio 
integrado para reduzir a pobreza e a 
exclusão social das pessoas mais velhas.

Or. en

Alteração 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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



AM\903909PT.doc 65/161 PE491.059v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

ii) A integração de comunidades 
marginalizadas tais como a dos ciganos ou 
outras categorias de migrantes, bem como 
as camadas sociais mais desfavorecidas;

Or. fr

Alteração 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a integração de comunidades 
marginalizadas, entre elas os ciganos e os 
grupos mais desfavorecidos, 
especialmente as pessoas com deficiência;

Or. es

Alteração 143
Oldřich Vlasák

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a integração de comunidades 
marginalizadas ;

Or. en

Alteração 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

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

iv) a melhoria do acesso a serviços 
sustentáveis, de grande qualidade e a 
preços comportáveis, mormente cuidados 
de saúde , programas de atividade física 
de melhoria da saúde de organizações 
sem fins lucrativos e serviços sociais de 
interesse geral;

Or. en

Justificação

O desporto proporciona aos cidadãos oportunidades de interagir e juntar-se a redes sociais e 
, desta forma, contribui substancialmente para a coesão social. O desporto pode, igualmente, 
ser utilizado, como um veículo para promover a inclusão social dos imigrantes, minorias 
étnicas e outros grupos vulneráveis da sociedade. Para além disso, os programas de 
atividade física de melhoria da saúde ajudam a poupar despesas em saúde pública. 

Alteração 145
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

iv) a melhoria do acesso a serviços 
sustentáveis, de grande qualidade e a 
preços comportáveis, mormente cuidados 
de saúde, atividade física saudável, 
desportos de massas e serviços sociais de 
interesse geral;

Or. de

Alteração 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

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

v) a promoção da economia social e dos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo os serviços públicos;

Or. en

Alteração 147
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

vi) estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais.

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

Or. es

Alteração 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) estratégias de desenvolvimento local 
lideradas pelas comunidades locais.

vi) autoridades públicas,  estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais e iniciativas 
territoriais;

Or. en

Alteração 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto da Comissão Alteração

vi-A) medidas destinadas a quebrar o 
ciclo de pobreza, tais como o apoio às 
famílias e o acesso a serviços de elevada 
qualidade e a promover a participação das 
crianças na sociedade;

Or. en

Alteração 151
Tamás Deutsch

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

Texto da Comissão Alteração

vi-A) o desporto enquanto atividade física 
que ajuda a levar um estilo de vida 
saudável;

Or. en
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Alteração 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Reforço da capacidade institucional e da 
eficiência e participação da administração 
pública e promoção da criação das 
capacidades para os parceiros sociais, 
organizações não-governamentais, 
autoridades regionais e locais e outras 
partes interessadas, em particular os 
parceiros referidos no artigo 5.º da 
Regulamento (UE) n.º [...], mediante:

Or. en

Alteração 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

i) o investimento nas capacidades 
institucionais e na eficiência das 
administrações e dos serviços públicos, a 
fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem.

i) o investimento nas capacidades 
institucionais e na eficiência das 
administrações e dos serviços públicos, a 
fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar e cooperar bem.

Or. en

Alteração 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

i) o investimento nas capacidades 
institucionais e na eficiência das 
administrações e dos serviços públicos, a 
fim de realizar reformas, legislar melhor e 
governar bem.

i) o investimento nas capacidades 
institucionais,  na eficiência das 
administrações e dos serviços públicos, 
incluindo a nível local e regional, a fim de 
realizar reformas, legislar melhor e 
aumentar a sai capacidade de governar 
bem.
Esta prioridade de investimento só é 
aplicável no território dos 
Estados-Membros que tenham, pelo 
menos, uma região de nível NUTS 2, nos 
termos do artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º […], ou nos 
Estados-Membros elegíveis para apoio do 
Fundo de Coesão.

Or. en

Alteração 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

Esta prioridade de investimento só é 
aplicável no território dos 
Estados-Membros que tenham, pelo 
menos, uma região de nível NUTS 2, nos 
termos do artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º […], ou nos 
Estados-Membros elegíveis para apoio do 
Fundo de Coesão e nos que, devido à crise, 
registem taxas de desemprego acima da 
taxa média da União.

Or. es

Alteração 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) o investimento na capacidade 
institucional a nível local e regional, a fim 
de realizar reformas para aumentar a sai 
capacidade de boa governação;

Or. en

Alteração 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes, em particular os parceiros sociais 
e as organizações não-governamentais, 
incluindo as organizações socioculturais e 
ambientais, na implementação de 
programas operacionais que criam 
políticas de emprego, educação, sociais e
socioculturais, assim como pactos setoriais 
e territoriais de preparação de reformas a 
nível nacional, regional e local.

Or. en

Alteração 158
Ramona Nicole Mănescu

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

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

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes, incluindo os parceiros, que 
operam no domínio do emprego, da 
educação, da formação vocacional inicial 
e contínua e das políticas sociais e o 
estabelecimento de pactos setoriais e 
territoriais de preparação de reformas a 
nível nacional, regional e local;

Or. en

Alteração 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto da Comissão Alteração

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes que operam no domínio do 
emprego, da educação e das políticas 

ii) a criação de capacidades junto dos 
agentes, incluindo as organizações não 
governamentais, que operam no domínio 
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sociais e o estabelecimento de pactos 
setoriais e territoriais de preparação de 
reformas a nível nacional, regional e local.

do emprego, da educação formal e não 
formal e das políticas sociais e o 
estabelecimento de pactos setoriais e 
territoriais de preparação de reformas a 
nível nacional, regional e local.

Or. lt

Alteração 161
Tamás Deutsch

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) investimento no princípio de 
parceria e na criação de capacidades para 
os parceiros referidos no artigo 5.ª do 
Regulamento (UE) n.º [...], a fim de 
garantir o envolvimento e a participação 
desses parceiros na preparação, 
implementação, monitorização e 
avaliação dos programas e operações.
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Or. en

Alteração 163
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) o desenvolvimento de capacidades 
em matéria de pactos territoriais e de 
iniciativas locais, com vista à promoção 
da dimensão territorial do FSE.

Or. pt

Alteração 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 165
Jens Nilsson
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, através do desenvolvimento de 
estudos de pós-graduação, da formação de 
investigadores e da criação de redes e de 
parcerias entre instituições do ensino 
superior, centros de tecnologia e 
investigação e empresas;

c) o reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação, incluindo redes inovadoras no 
setor sociocultural e criativo, através do 
desenvolvimento de estudos de pós-
graduação, da formação de investigadores 
e da criação de redes e de parcerias entre 
instituições do ensino superior, centros de 
tecnologia e investigação e empresas;

Or. en

Alteração 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) o fomento da competitividade das 
micro, pequenas e médias empresas,
através da promoção da adaptabilidade das 
empresas e dos trabalhadores, aumentando 
o investimento no capital humano  e 
reforçando o mercado de trabalho 
inclusivo, incluindo a acessibilidade para 
pessoas com deficiência, melhorando os 
esquemas de formação e de aprendizagem 
das PME, em particular para os jovens, 
promovendo pequenas e médias empresas 
cooperativas, sistemas e estruturas que 
proporcionam soluções.

Or. en
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Alteração 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) o fomento da contribuição das pequenas 
e médias empresas, para alcançar o 
desenvolvimento ambiental e social 
sustentável, através da promoção da 
adaptabilidade das empresas e dos 
trabalhadores, bem como de um maior 
investimento em novas capacidades e 
competências.

Or. en

Alteração 170
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) o fomento da competitividade e do 
desenvolvimento sustentável das micro, 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas, 
dos trabalhadores e dos gerentes, através 
de um maior investimento no capital 
humano, incluindo a educação, a 
formação e a estágio;

Or. en

Alteração 171
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 
promoção da adaptabilidade das empresas 
e dos trabalhadores, bem como de um 
maior investimento no capital humano,
incluindo o financiamento de instituições 
de formação profissional do sistema 
duplo.

Or. de

Alteração 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) o fomento da competitividade das 
empresas, em especial, as pequenas e 
médias empresas, as empresas da 
economia social e as empresas sociais,
através da promoção da adaptabilidade das 
empresas e dos trabalhadores, bem como 
de um maior investimento no capital 
humano.

Or. es

Alteração 173
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

d) o fomento da competitividade das 
pequenas e médias empresas, através da 

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

promoção da adaptabilidade das empresas 
às novas realidades societais e dos 
trabalhadores às novas competências 
empresariais necessárias para a 
realização das atividades profissionais, 
bem como de um maior investimento no 
capital humano.

Or. pt

Justificação

A adaptabilidade das empresas deve ser em função das novas realidades societais e das 
mudanças que têm de efetuar face ao aumento da competitividade a nível global, como são os 
investimentos na área tecnológica, ambiental ou energética.

Alteração 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros velam por que a 
estratégia e as ações definidas nos 
programas operacionais sejam coerentes e 
centradas na resposta aos desafios 
colocados aquando da transição para um 
desenvolvimento ambiental e social 
sustentável, a fim de contribuir para a 
realização dos principais objetivos da 
Estratégia Europa 2020 em matéria de 
emprego, educação e redução da pobreza.

Or. en

Alteração 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 177
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver pedido de alteração e justificação para o considerando 7.

Alteração 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Pelo menos 20 % do total de recursos do 
FSE em cada Estado-Membro devem ser 
dedicados ao objetivo temático «Promoção 
da inclusão social e luta contra a pobreza» 
estabelecido no artigo 9.°, n.º 9, do 
Regulamento (UE) n.º […]. A prioridade 
de investimento «Inclusão ativa» deve ser 
incluída em todos os programas 
operacionais. Antes de elaborar os 
contratos de parceria e os programas 
operacionais, a Comissão deve dar
orientações sobre a forma como o FSE 
deve concretizar a meta de redução da 
pobreza através de abordagens integradas 
e socialmente inclusivas.
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Or. en

Alteração 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros atingem o 
objetivo de concentração temática de 
acordo com as seguintes modalidades:

Suprimido

a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1;
b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 



AM\903909PT.doc 83/161 PE491.059v01-00

PT

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

Or. en

Alteração 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros atingem o objetivo 
de concentração temática de acordo com as 
seguintes modalidades:

3. As autoridades nacionais, regionais e 
locais dos Estados-Membros atingem o 
objetivo de concentração temática de 
acordo com as seguintes modalidades:

Or. en

Alteração 182
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros atingem o objetivo 
de concentração temática de acordo com as 
seguintes modalidades:

3. Os Estados-Membros e as autoridades 
regionais atingem o objetivo de 
concentração temática de acordo com as 
seguintes modalidades:

Or. it

Alteração 183
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. sk

Alteração 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 187
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram 80 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento escolhidas na 
consulta com os parceiros económicos e 
sociais;

Or. en

Alteração 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) no caso das regiões mais desenvolvidas, 
os Estados-Membros concentram, pelo 
menos, 80 % do montante total dos 
recursos do FSE a nível nacional para os 
objetivos temáticos previstos no artigo 9.º, 
n.º 8, 9 e 10, do Regulamento (UE) 
n.º[...]/2012[CPR]. 

Or. en

Alteração 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 190
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(b) no caso das regiões em transição, os 
Estados Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 

Suprimido
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operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento previstas no 
artigo 3.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 192
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram 70 % da 
dotação do FSE para cada programa 
operacional, no máximo, em quatro das 
prioridades de investimento escolhidas na 
consulta com os parceiros económicos e 
sociais;

Or. en
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Alteração 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) no caso das regiões em transição, os 
Estados-Membros concentram, pelo 
menos, 70 % do montante total dos 
recursos do FSE a nível nacional para os 
objetivos temáticos previstos no artigo 9.º, 
n.º 8, 9 e 10, do Regulamento (UE) 
n.º[...]/2012[CPR]. 

Or. en

Alteração 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 195
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados Membros 
concentram 80 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em seis das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1, das quais, em 
regiões com apoio do MEE pelo menos 
50 % dos objetivos temáticos, b) 
investimentos em educação, competências 
e aprendizagem contínua e d) construção 
de capacidades de gestão.

Or. de

Alteração 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 50 % da dotação de cada 
programa operacional, no máximo, em 
quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1.



PE491.059v01-00 90/161 AM\903909PT.doc

PT

Or. es

Alteração 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas e das regiões cujo PIB per 
capita para o período 2007-2013 é inferior 
a 75% do PIB médio da UE-25 mas que 
agora são elegíveis no âmbito da 
categoria da transição ou das regiões 
mais desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 60 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram, pelo menos, 60 % do 
montante total dos recursos do FSE a 
nível nacional para os objetivos temáticos 
previstos no artigo 9.º, n.º 8, 9 e 10, do 
Regulamento (UE) n.º[...]/2012[CPR]. 

Or. en
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Alteração 200
Ramona Nicole Mănescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) no caso das regiões menos 
desenvolvidas, os Estados-Membros
concentram 60 % da dotação do FSE para 
cada programa operacional nas prioridades 
de investimento escolhidas na consulta 
com os parceiros económicos e sociais;

Or. en

Alteração 201
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A alínea c) do presente artigo deve 
aplicar-se, igualmente, às regiões cujo 
PIB per capita para o período 2007-2013 
foi inferior a 75% do PIB médio da UE-
25, para o período de referência, mas que 
agora são elegíveis no âmbito da 
categoria da transição ou das regiões 
mais desenvolvidas, tal como definido no 
artigo 82, n.º 2, alíneas b) e c), do 
Regulamento (UE) n.º [ ]/2012 [CPR] no 
período 2014-2020.

Or. en

Alteração 202
Mojca Kleva

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 3, alíneas a e b), 
nas regiões cujo PIB per capita para o 
período 2007-2013 foi inferior a 75% do 
PIB médio da UE-25 durante o período de 
referência, mas que sejam elegíveis no 
âmbito da categoria em transição ou das 
regiões mais desenvolvidas, tal como 
definido no artigo 82, n.º 2, alíneas b) e 
c), do Regulamento (UE) n.º [ ]/2012 
[CPR] no período 2014-2020, os 
Estados-Membros devem concentrar 60 % 
da dotação do FSE atribuída a cada 
programa operacional em, no máximo,
quatro das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O número de prioridades poderá ser 
alargado até seis, quando razões 
específicas justifiquem uma melhor 
cobertura das necessidades e prioridades 
particulares de cada região. 

Or. es

Alteração 204
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)



AM\903909PT.doc 93/161 PE491.059v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

c-A) Em derrogação das alíneas a), b) e 
c), nas regiões cujo PIB per capita em 
2007-13 foi inferior a 75 % da média do 
PIB da UE-25 no período de referência, 
mas que são elegíveis para a categoria em 
transição, ou em regiões mais 
desenvolvidas, na aceção do artigo 82.º, 
alíneas b) e c), do Regulamento (UE) n.º [ 
]/2012 [RDC], no período de 2014-2020, 
até 60 % do total dos recursos do FSE de 
cada PO pode ser alocado até seis 
prioridades de investimento referidas no 
artigo 3.º, n.º 1.

Or. pl

Alteração 205
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação das disposições 
estabelecidas nas alíneas a) e b) para as 
regiões das capitais dos Estados-Membros
elegíveis no âmbito do artigo 82.º, n.º 3, 
do Regulamento (UE) n.º [ ]/2012 [CPR] 
no período 2014-2010, as percentagens 
supra devem ser diminuídas em 10 pontos 
percentuais.

Or. en

Alteração 206
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) As quarto prioridades de 
investimento referidas nas alíneas a), b) e 
c) podem ser aumentadas para seis 
prioridades de investimento referidas no 
artigo 3.º, n.º 1.

Or. pl

Alteração 207
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação das disposições 
estabelecidas nas alíneas a) e b) para as 
regiões dais capitais dos 
Estados-Membros elegíveis no âmbito do 
artigo 82.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º [ ]/2012 [CPR] no período 2014-2010, 
as percentagens supra devem ser 
diminuídas em 10 pontos percentuais.

Or. en

Alteração 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores comuns definidos no anexo 
do presente regulamento e os indicadores 
específicos dos programas são utilizados 
em conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), subalínea 

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

ii), do Regulamento (UE) n.º […]. Todos 
os indicadores são expressos em números 
absolutos e todos os dados devem ser 
discriminados por género.

Or. en

Alteração 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texto da Comissão Alteração

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

Foi incluída, com caráter orientador, uma 
série de indicadores comuns no anexo do 
presente regulamento e de indicadores 
específicos dos programas em 
conformidade com o artigo 24.º, n.º 3, e 
com o artigo 87.º, n.º 2, alínea b), subalínea 
ii), do Regulamento (UE) n.º […]. Todos 
os indicadores são expressos em números 
absolutos.

Or. es

Alteração 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais e de outras 
partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
conceção, execução e avaliação dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o artigo 
113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º […] 
e pode assumir a forma de assistência 
técnica, em conformidade com os artigos 
108.º e 109.º do Regulamento (UE) n.º 
[...]. Os Estados-Membros devem tornar 
acessível os regimes de subvenções 
globais para pequenas ONG em todos os 
programas operacionais do FSE. Nesse 
caso, o programa operacional especifica a 
vertente do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa. Os recursos de 
assistência técnica devem ser 
disponibilizados em todos os programas 
operacionais do FSE, com um apoio 
particular aos serviços de assistência 
técnica impulsionados por ONG e por 
pequenas autoridades locais e regionais, a 
nível regional e da UE.

Or. en
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Alteração 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais que têm 
em consideração essa participação e 
atuam a nível regional e local, na 
execução dos programas operacionais, e 
também os parceiros referidos no artigo 
5.º, alíneas a), b) e c), do Regulamento 
(UE) n.º […], pode assumir a forma de 
subvenções globais, em conformidade com 
o artigo 113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 
n.º […]. Nesse caso, o programa 
operacional especifica uma vertente do 
programa que irá beneficiar da subvenção 
global, incluindo uma dotação financeira 
indicativa em favor de cada eixo prioritário 
em causa.

Or. en

Alteração 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 112.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 

1. A participação dos parceiros regionais, 
locais e sociais e de outras partes 
interessadas, mormente organizações não 
governamentais, na execução dos 
programas operacionais, tal como referido 
no artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º […], 
pode assumir a forma de subvenções 
globais, em conformidade com o artigo 
112.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º […]. 
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programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

Nesse caso, o programa operacional 
especifica a vertente do programa que irá 
beneficiar da subvenção global, incluindo 
uma dotação financeira indicativa em favor 
de cada eixo prioritário em causa.

Or. es

Alteração 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

1. A participação das autoridades públicas 
relevantes, dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

Or. en

Alteração 215
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação dos parceiros sociais e de 
outras partes interessadas, mormente 

1. A participação das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais e de outras 
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organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

partes interessadas, mormente 
organizações não-governamentais, na 
execução dos programas operacionais, tal 
como referido no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º […], pode assumir a 
forma de subvenções globais, em 
conformidade com o artigo 113.º, n.º 7, do 
Regulamento (UE) n.º […]. Nesse caso, o 
programa operacional especifica a vertente 
do programa que irá beneficiar da 
subvenção global, incluindo uma dotação 
financeira indicativa em favor de cada eixo 
prioritário em causa.

Or. en

Alteração 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão garantem a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE, no 
mínimo 2% dos recursos totais do FSE em 
cada Estado-Membro, a ações de criação 
de capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

Or. en

Alteração 218
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, as autoridades de 
gestão de um programa operacional de uma 
região, na aceção do artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, garantem a atribuição 
de um volume adequado dos recursos do 

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

recursos do FSE a ações de criação de 
capacidades, sob a forma de formação, 
criação de redes e fortalecimento do 
diálogo social, bem como a atividades 
conjuntas levadas a cabo pelos parceiros 
sociais.

Or. de

Justificação

Todos os tipos de região devem ter a possibilidade de promover uma participação adequada 
dos parceiros sociais.

Alteração 219
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

Os parceiros sociais devem ter acesso ao apoio técnico, não só para reforçar o seu potencial, 
mas também para apoiar a sua participação nos processos decisivos necessários à realização 
dos programas operacionais a todos os níveis.
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Alteração 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais nas ações 
apoiadas pelo FSE, nomeadamente nas 
áreas da inclusão social e sociocultural, 
igualdade de género e igualdade de 
oportunidades, as autoridades de gestão 
devem garantir a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE, no 
mínimo 2% dos recursos totais do FSE em 
cada Estado-Membro, a atividades de 
capacitação e criação de redes destinadas a 
organizações não-governamentais.

Or. en

Alteração 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A fim de incentivar o acesso de outras 
partes interessadas, sobretudo das 
organizações não governamentais nas 
ações apoiadas pelo FSE, nomeadamente 
nos domínios da educação não formal, da 
inclusão social, da igualdade de género e 
da igualdade de oportunidades, as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional de uma região, em 
conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], ou 
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capacitação destinadas a organizações não 
governamentais.

dos Estados-Membros elegíveis para apoio 
do Fundo de Coesão, devem garantir a 
atribuição de um volume adequado dos 
recursos do FSE a atividades de 
capacitação destinadas a partes 
interessadas, sobretudo às organizações 
não governamentais.

Or. lt

Alteração 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 223
Ramona Nicole Mănescu

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

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

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

Or. en

Alteração 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deste modo, com vista a promover a 
participação adequada das entidades 
locais menores, especialmente nas zonas 
menos densamente povoadas ou rurais, 
ou nas que sofram de desvantagens 
territoriais graves e permanentes, na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação dos programas financiados 
pelo FSE segundo o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º [...], as autoridades 
responsáveis pela gestão de um programa 
operacional reservarão uma parte 
adequada dos recursos do FSE para 
atividades destinadas a melhorar as 
capacidades das entidades locais menores.

Or. es
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Alteração 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pl

Alteração 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
reduzir a segregação no mercado de 
trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres, combatendo a feminização da 
pobreza pela promoção da partilha 
igualitária de responsabilidades de 
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cuidados entre homens e mulheres.
Os Estados-Membros devem assegurar a 
promoção da igualdade de géneros e da 
igualdade de oportunidades na 
preparação, implementação, 
monitorização e avaliação dos programas 
operacionais com métodos da avaliação 
da elaboração de orçamentos numa 
perspetiva de género.
Para além disso, os Estados-Membros
devem permitir a participação equilibrada 
de homens e mulheres na gestão e 
implementação de programas 
operacionais a nível local, regional e 
nacional e fazer um relatório sobre os
progressos nessa matéria. 

Or. en

Alteração 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […], integrando 
a perspetiva do género nas ações 
subjacentes a todas as prioridades 
temáticas e em todas as fases do 
planeamento e implementação dos 
programas. Os Estados-Membros devem 
atribuir financiamento para as ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
eliminar a segregação no mercado de 
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trabalho, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação, abordar a 
feminização da pobreza, promover a 
partilha igualitária de responsabilidades 
de cuidados entre homens e mulheres e 
executar a conciliação da vida profissional 
e familiar para homens e mulheres.

Or. en

Alteração 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração desta 
perspetiva, tal como referido no artigo 7.º 
do Regulamento (UE) n.º […] e de ações 
orientadas específicas, em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), subalínea 
iv), em especial com o objetivo de 
aumentar a participação sustentável e a 
progressão das mulheres no emprego, 
aumentar a sua presença no mercado de 
trabalho, reduzir a segregação, eliminar as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres, facilitar o regresso ao mercado 
de trabalho após uma licença de 
maternidade, combater os estereótipos de 
género no ensino e na formação e 
promover a conciliação da vida 
profissional e familiar para homens e 
mulheres.

Or. pl

Alteração 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a igualdade de oportunidades 
para todos, incluindo a acessibilidade para 
as pessoas com deficiência, através da 
integração do princípio da não 
discriminação, tal como referido no 

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

artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º […], 
bem como de ações específicas no âmbito 
das prioridades de investimento, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iii). Estas ações 
concentram-se nas pessoas em risco de 
discriminação e nas pessoas com 
deficiência, com vista a aumentar a sua 
participação no mercado de trabalho, 
garantir a habitação a preços acessíveis, 
promover a sua inclusão social, reduzir as 
desigualdades no plano das habilitações e 
da saúde e facilitar a transição entre 
cuidados hospitalares e cuidados de 
proximidade.

Or. fr

Alteração 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Inovação social
1. O FSE promove a inovação social em 
todos os domínios abrangidos pelo seu 
âmbito de aplicação, nos termos do artigo 
3.º do presente regulamento, em especial 
com o objetivo de testar e aplicar em 
maior escala soluções inovadoras que 
venham suprir necessidades sociais.
2. No que diz respeito à inovação social, 
os Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais.
3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
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aprendizagem mútua, à criação de redes e 
à divulgação de boas práticas e 
metodologias.

Or. en

Alteração 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros identificam os 
temas para a inovação social 
correspondentes às suas necessidades 
específicas nos respetivos programas 
operacionais, incluindo as matérias 
relacionadas com a inovação 
sociocultural e correspondentes às ações 
de outros fundos QEC, em particular os 
do FEDER.
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Or. en

Alteração 234
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão facilita a criação de 
capacidades com vista à inovação social, 
em particular através do apoio à 
aprendizagem mútua, à criação de redes e à 
divulgação de boas práticas, metodologias
e à criação e implementação de novas 
soluções que visem corresponder às 
crescentes necessidades sociais.

Or. pt

Justificação

A Comissão deve apoiar a criação de capacidades e redes mas também a efetiva 
implementação no mercado de novas soluções desenvolvidas pelas Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) para acorrer às novas necessidades das pessoas mais 
necessitadas. Ou seja, deve-se facilitar a criação das soluções e a sua implementação.

Alteração 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve assegurar a 
complementaridade das medidas de 
inovação social financiadas pelo FSE e 
pelo programa da UE em prol da 
mudança e da inovação social.
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Or. en

Alteração 236
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação transnacional Cooperação transfronteiriça, transnacional 
e inter-regional

Or. en

Alteração 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

A cooperação transnacional cooperação transfronteiriça, transnacional 
e inter-regional.

Or. pl

Alteração 238
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A cooperação transnacional deve ser obrigatória e não opcional.

Alteração 239
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo
de promover a aprendizagem mútua, a 
partilha de boas práticas e o 
desenvolvimento de projetos sociais entre 
várias instituições europeias, reforçando, 
assim, a eficácia das políticas apoiadas 
pelo FSE. A cooperação transnacional 
abrange parceiros de, pelo menos, dois 
Estados-Membros, devendo ser atribuída 
especial atenção às Regiões 
Ultraperiféricas devido ao seu grande 
afastamento e insularidade.

Or. pt

Justificação

As Regiões Ultraperiféricas devem ter uma especial atenção nos projetos de cooperação 
transnacional, dado que possuem condições naturais que implicam uma maior partilha de 
ideias, projetos e boas práticas com outros territórios continentais.

Alteração 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

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

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, transfronteiriça 
e inter-regional, com o objetivo de 
promover a aprendizagem mútua, 
reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE.

Or. pl

Alteração 241
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros apoiam a 
cooperação transnacional, com o objetivo 
de promover a aprendizagem mútua, 

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

reforçando, assim, a eficácia das políticas 
apoiadas pelo FSE. A cooperação 
transnacional abrange parceiros, tal como 
referidos no artigo 5.º do Regulamento 
(UE) n.º [...], de, pelo menos, dois 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão,
após consulta das organizações da 
sociedade civil e das autoridades locais e 
regionais, e aprovada pelo Comité do FSE.

Or. en

Alteração 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros podem selecionar 
temas para a cooperação transnacional com 
base numa lista proposta pela Comissão e 
aprovada pelo Comité do FSE, tal como 
proposto pelas autoridades locais e
regionais e tendo em devida consideração 
as especificidades e necessidades locais 
das zonas visadas.
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Or. ro

Justificação

As autoridades locais e regionais conhecem melhor as necessidades locais e regionais e 
podem apresentar propostas com base nesses conhecimentos.

Alteração 245
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão facilita a cooperação 
transfronteiriça, transnacional e 
inter-regional sobre os temas referidos no 
n.º 2, através da aprendizagem mútua e de 
ações coordenadas ou conjuntas. Em 
especial, gere uma plataforma a nível da 
UE de modo a facilitar o intercâmbio de 
experiências, a criação de capacidades e o 
estabelecimento de redes, bem como a 
divulgação dos resultados pertinentes. 
Além disso, elabora um quadro de 
execução coordenado, incluindo critérios 
comuns de elegibilidade, bem como 
abordagens metodológicas comuns de 
acompanhamento e avaliação, no intuito de 
facilitar a cooperação transfronteiriça,
transnacional e inter-regional. A 
cooperação transfronteiriça, 
transnacional, e inter-regional no âmbito 
do FSE deverá ser coordenada com o 
regulamento relativo à CTE para 
assegurar a coordenação entre os fundos.

Or. pl

Alteração 250
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão facilita a cooperação 
transnacional sobre os temas referidos no 
n.º 2, através da aprendizagem mútua e de 
ações coordenadas ou conjuntas. Em 
especial, a Comissão gere uma plataforma 

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

Comissão gere uma plataforma a nível da 
UE, de modo a facilitar o intercâmbio de 
experiências, a criação de capacidades e o 
estabelecimento de redes, bem como a 
divulgação dos resultados pertinentes. 
Além disso, a Comissão elabora um quadro 
de execução coordenado, incluindo 
critérios comuns de elegibilidade, tipos de 
ações e respetivos calendários, bem como 
abordagens metodológicas comuns de 
acompanhamento e avaliação, no intuito de 
facilitar a cooperação.

Or. en

Alteração 251
Victor Boştinaru

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A cooperação transfronteiriça, 
transacional e inter-regional apoiada pelo 
FSE deve estar alinhada com o 
Regulamento (UE) n.º [...] [ETC], de 
modo a garantir a coordenação entre os 
fundos previstos nesse regulamento.

Or. en

Alteração 252
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do disposto no artigo 
87.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […], 
os programas operacionais podem
estabelecer eixos prioritários com vista à 

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

execução da inovação social e à 
cooperação transnacional, tal como 
referido nos artigos 9.º e 10.º

Or. es

Justificação

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

Alteração 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 254
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 

2. Em derrogação do disposto no artigo 
109.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada pelo 
menos em dez pontos percentuais, sem 
todavia exceder 100 %, se a totalidade de 



AM\903909PT.doc 121/161 PE491.059v01-00

PT

prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas.

um eixo prioritário for dedicada à inovação 
social ou à cooperação transnacional, ou a 
uma combinação de ambas.

Or. es

Justificação

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

Alteração 255
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 
a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, em países do MEE, se a totalidade 
de um eixo prioritário for dedicada à 
inovação social, educação ou à cooperação 
transnacional, ou a uma combinação.

Or. de

Alteração 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Em derrogação do disposto nos artigos
110.º e 109.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º […], a taxa máxima de cofinanciamento 
para um eixo prioritário deve ser majorada 
em dez pontos percentuais, sem todavia 
exceder 100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à inovação social 
ou à cooperação transnacional, ou a uma 
combinação de ambas, ou referida no 
artigo 6.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no artigo 
110.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º […], 

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

a taxa máxima de cofinanciamento para um 
eixo prioritário deve ser majorada em dez 
pontos percentuais, sem todavia exceder 
100 %, se a totalidade de um eixo 
prioritário for dedicada à cooperação 
transnacional.

Or. en

Alteração 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de
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Alteração 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O FSE pode apoiar estratégias de 
desenvolvimento local lideradas pelas 
comunidades locais, referidas no artigo 
28.º do Regulamento (UE) n.º […], pactos 
territoriais e iniciativas locais em prol do 
emprego, incluindo o emprego jovem, a da 
educação, da inclusão social, bem como a 
promoção das culturas e línguas 
regionais. O FSE pode ser utilizado como 
fundo «principal» para os projetos de 
inclusão social integrada, no âmbito do 
artigo 3.º, alínea c), combinado com as 
prioridades ou ações de investimento do 
FEDER. Pelo menos 5% dos FSE deve 
apoiar os investimentos territoriais 
integrados, em conformidade com o artigo 
99.º do Regulamento (UE) n.º […].

Or. en

Alteração 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 263
Constanze Angela Krehl

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Grundsätzlich haben die über den ESF geförderten Maßnahmen das Ziel, die Teilnehmer 
langfristig wieder dem (ersten) Arbeitsmarkt zuzuführen. Für Menschen, die kurz vor dem 
Renteneintritt stehen, trifft dies nicht ohne Weiteres zu. Durch diese Formulierung soll 
sichergestellt, werden, dass auch ältere Menschen Teilnehmer von ESF-Maßnahmen sein 
können.Dabei sind insbesondere die demografischen Besonderheiten in den Regionen zu 
beachten. Die Notwendigkeit der Investition in ältere Arbeitsnehmer kann mit einem 
rückgängigen Anteil jüngerer Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung begründet 
werden oder mit einer bestehenden vergleichbar niedrigen Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. 
Das kann dann angenommen werden, wenn die durchschnittliche regionale 
Jugendarbeitslosigkeit die Quote von 8 Prozent unterschreitet.

Alteração 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 

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

Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 
pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 
integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais e sociais 
que afetam zonas urbanas de cidades 
mencionadas no contrato de parceria, em 
especial o problema dos sem-abrigo.

Or. fr

Alteração 265
Jan Olbrycht

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em complemento das intervenções do 
FEDER, tal como referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], o FSE 

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

pode apoiar estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável que contemplem ações 
integradas destinadas a dar resposta aos 
desafios económicos, ambientais, sociais e 
culturais que afetam zonas urbanas.

Or. en

Alteração 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Pelo menos 5% dos recursos do FSE 
afetados a nível nacional devem ser 
atribuídos a ações integradas para o 
desenvolvimento urbano sustentável 
delegadas nas cidades para a sua gestão 
através dos investimentos territoriais 
integrados, em conformidade com o artigo 
99.º do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[CPR].

Or. en

Alteração 268
Nuno Teixeira

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

Texto da Comissão Alteração

2 A. Em complemento das intervenções do 
FEDER, nomeadamente da dotação 
específica adicional para as Regiões 
Ultraperiféricas e escassamente povoadas, 
os Estados-Membros devem garantir a 
atribuição de um volume de 1% dos 
recursos do FSE às Regiões 



PE491.059v01-00 128/161 AM\903909PT.doc

PT

Ultraperiféricas, por forma a ser criado 
um programa específico de apoio social 
(POSEI SOCIAL RUP) que vise melhorar 
as condições sociais das populações e 
reduzir o grande afastamento e 
insularidade conforme é referido no
artigo 349° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. pt

Justificação

O artigo 349° do Tratado refere que existe uma situação social e económica estrutural 
agravada das Regiões Ultraperiféricas face às restantes regiões europeias. Se o FEDER 
inclui uma dotação específica adicional para apoiar a coesão económica das RUP e o 
Programa de Cooperação Territorial Europeia um valor específico para apoiar a coesão 
territorial, faz sentido que o FSE também defina um valor, mesmo que pequeno (1%), para 
apoiar a coesão social.

Alteração 269
Luís Paulo Alves

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

Texto da Comissão Alteração

2 A. Os programas operacionais 
cofinanciados pelo FSE que abrangem 
zonas com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, 
referidas no artigo 111.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
[regulamento que estabelece as 
disposições comuns], devem concentrar-se 
em especial na resolução das dificuldades 
específicas dessas zonas.

Or. pt

Alteração 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O FSE presta apoio a despesas elegíveis 
que, não obstante o artigo 110.º, n.º 2, 
alínea b) do Regulamento (UE) n.º […], 
podem incluir quaisquer recursos 
financeiros coletivamente cotizados por 
empregadores e trabalhadores.

1. O FSE presta apoio a despesas elegíveis 
que, não obstante os artigos 109.º e 110.º, 
n.º 2, alínea b) do Regulamento (UE) n.º 
[…], podem incluir quaisquer recursos 
financeiros coletivamente cotizados por 
empregadores e trabalhadores.

Or. en

Alteração 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tal como estabelecido no artigo 52.º, 
n.º 2, do Regulamento [...] [CPR], os 
Estados-Membros devem atribuir um 
nível adequado de dotações financeiras da 
assistência técnica do FSE diretamente a 
todos os parceiros a que se refere o 
artigo 5.º do Regulamento [...] [CPR], de 
modo a facilitar o envolvimento e a 
participação destes parceiros na 
preparação, implementação, 
monitorização e avaliação dos programas 
e operações e a apoiar a sua criação de 
capacidades, em conformidade com o 
código de conduta europeu relativo ao 
princípio de parceria.

Or. en

Alteração 272
Mojca Kleva
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 273
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contribuições em espécie, 
nomeadamente salários e indemnizações 
pagos por uma parte terceira em favor dos 
participantes numa operação, podem ser 

4. As contribuições em espécie, 
nomeadamente salários e indemnizações 
pagos por uma parte terceira em favor dos 
participantes numa operação, podem ser 
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elegíveis para uma subvenção do FSE 
desde que o respetivo valor não exceda os 
custos suportados pela parte terceira e a 
despesa seja efetuada em conformidade 
com as regras nacionais, incluindo as 
regras de contabilidade.

elegíveis para uma subvenção do FSE 
desde que o respetivo valor não exceda em 
75% os custos suportados pela parte 
terceira e a despesa seja efetuada em 
conformidade com as regras nacionais, 
incluindo as regras de contabilidade.

Or. pt

Justificação

O FSE deve apoiar os beneficiários até 75% do valor que estes vão gastar na contratação de 
pessoas para as suas empresas e não apenas 50%, fomentando assim uma maior 
empregabilidade e redução de custos suportados pelas entidades empresariais. No período 
2007-2013 várias empresas utilizaram esta tipologia de apoio de 75%, sendo uma forma das 
empresas promoverem estágios profissionais para jovens altamente qualificados ou 
desempregados de longa duração.

Alteração 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este fim, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 16.º, relativos ao tipo de
operações abrangidas, às definições das 
tabelas normalizadas de custos unitários e 
montantes fixos, incluindo os respetivos 
montantes máximos, que podem ser 
ajustados segundo os métodos decididos de 
comum acordo.

Para este fim, a Comissão, em 
conformidade com o procedimento 
relativo às operações abrangidas, 
estabelece as definições das tabelas 
normalizadas de custos unitários e 
montantes fixos, incluindo os respetivos
montantes máximos, que podem ser 
ajustados segundo os métodos decididos de 
comum acordo.

Or. es

Alteração 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As subvenções reembolsadas em função 
do custo elegível de operações, 
determinadas sob a forma de financiamento 
a taxa fixa, as tabelas normalizadas de 
custos unitários e montantes fixos referidos 
no artigo 57.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º […] podem ser calculadas caso a caso, 
com referência a um projeto de orçamento 
acordado ex ante pela autoridade de gestão, 
se o financiamento público não exceder 
100 000 euros.

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

Or. en

Alteração 276
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 277
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O FSE pode ser utilizado para melhorar o 
acesso aos mercados de capitais por parte 
de entidades públicas e privadas, a nível 
nacional e regional, que implementem 
ações e políticas no âmbito de intervenção 
do FSE e do programa operacional, através 
de «garantias baseadas nas políticas do 
FSE», sujeitas à aprovação da Comissão.

O FSE pode ser utilizado para melhorar o 
acesso aos mercados de capitais por parte 
de entidades públicas e privadas, a nível 
nacional, regional e local, que 
implementem ações, em particular 
microcréditos e facilidades, e políticas no 
âmbito de intervenção do FSE e do 
programa operacional, através de 
«garantias baseadas nas políticas do FSE», 
sujeitas à aprovação da Comissão.

Or. en

Alteração 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 16.º, tendo em vista a definição das 
regras e das condições específicas atinentes 
às candidaturas dos Estados-Membros, 
incluindo os montantes máximos das 
garantias baseadas nas políticas, zelando 
nomeadamente por que a sua utilização não 
conduza a um endividamento excessivo 
dos organismos públicos.

A Comissão velará, em conformidade com 
o artigo 16.º, pela definição das regras e 
das condições específicas atinentes às 
candidaturas dos Estados-Membros, 
incluindo os montantes máximos das 
garantias baseadas nas políticas, zelando 
nomeadamente por que a sua utilização não 
conduza a um endividamento excessivo 
dos organismos públicos.

Or. es

Alteração 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Disposições específicas em matéria de 

condicionalidades
Artigo 15-A (novo)
1. O artigo 17.5.º do Regulamento (UE) 
n.º [...] sobre as condicionalidades ex ante 
não deve ser aplicável em relação aos 
pagamentos de suspensão do FSE.
2. O artigo 21.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] sobre as condicionalidades ligadas à 
coordenação das políticas económicas dos 
Estados-Membros não deve ser aplicável 
em relação aos pagamentos de suspensão 
do FSE.

Or. en

Alteração 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Delegação de poderes e disposições finais Disposições finais

Or. es

Alteração 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Exercício da delegação
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1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 14.º, n.º 1, e no artigo 15.°, n.º 2, é 
conferida por um período indeterminado 
a partir de 1 de janeiro de 2014.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º, n.º 1, primeiro parágrafo, e no 
artigo 15.º, n.º 2, segundo parágrafo, pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes indicada nessa 
decisão. A decisão produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior aí indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, e do artigo 15.º, n.º 2, 
segundo parágrafo, só pode entrar em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Este prazo é 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. es

Alteração 284
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

· Desempregados, incluindo 
desempregados de longa duração*

· Desempregados, incluindo 
desempregados de longa duração*, jovens 
e mulheres e pessoas com deficiência

Or. es

Alteração 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- os trabalhadores despedidos em 
resultado de perturbações graves da 
economia local, regional ou nacional, 
causadas por uma crise inesperada ou em
resultado de um rápido declínio num 
determinado setor ou de uma 
deslocalização das atividades para países 
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não membros da UE;

Or. en

Alteração 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

· Desempregados de longa duração Suprimido

Or. es

Alteração 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 3 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- os inativos e os mais afastados do 
mercado de trabalho; 

Or. en

Alteração 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 5 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as pessoas vulneráveis que estão em 
desvantagem em relação ao acesso ao 
mercado de crédito convencional;
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Or. en

Alteração 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 6 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as pessoas com menos de 25 anos de 
idade, quer estejam a trabalhar, a estudar 
ou a receber (re)formação nos quatro 
meses seguintes após terem abandonado a 
escol; 

Or. en

Alteração 291
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

· Com mais de 54 anos* · Com mais de 50 anos*

Or. es

Alteração 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

· Com mais de 54 anos* · Com mais de 45 anos*

Or. es
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Alteração 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 7 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as pessoas com mais de 54 anos de idade 
que sofrem de privação material séria;

Or. en

Alteração 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Migrantes, pessoas de origem estrangeira, 
minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

Migrantes, requerentes de asilo, 
refugiados, pessoas de origem estrangeira, 
minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

Or. en

Alteração 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Migrantes, pessoas de origem estrangeira, 
minorias (incluindo comunidades 

Migrantes, refugiados e requerentes de 
asilo, pessoas de origem estrangeira, 
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marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

minorias (incluindo comunidades 
marginalizadas, como a comunidade 
cigana)**

Or. en

Alteração 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 12 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as pessoas em risco de pobreza;

Or. en

Alteração 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 12 – travessão 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as pessoas que sofrem de privação 
material severa;

Or. en

Alteração 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 12 – travessão 3 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- as pessoas com menos de 18 anos de 
idade que vivem em agregados familiares 
em desemprego de longa duração;

Or. en

Alteração 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 12 – travessão 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- os pais solteiros;

Or. en

Alteração 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 - ponto 12 – travessão 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- os sem-abrigo;

Or. en

Alteração 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

• as pessoas em risco de pobreza;
• as pessoas que sofrem de privação 
material severa;
• os pais sozinhos;
• os sem-abrigo;
• as pessoas dos bairros mais pobres;

Or. en

Alteração 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

Pessoas de zonas rurais e remotas

Or. pl

Alteração 303
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) Os detentores de educação 
vocacional e de qualificações para dar 
formação 

Or. en

Alteração 304
María Irigoyen Pérez
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Número de projetos total ou parcialmente 
executados pelos parceiros sociais ou pelas 
organizações não-governamentais

Número de projetos total ou parcialmente 
executados pelos parceiros sociais ou pelas 
organizações não-governamentais ou 
outras partes interessadas

Or. en

Alteração 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

Número de projetos consagrados às Número de projetos consagrados às 
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administrações públicas ou os serviços 
públicos

administrações públicas ou os serviços 
públicos a nível nacional, regional e local

Or. en

Alteração 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

Número de micro, pequenas e médias 
empresas apoiadas

Número de micro, pequenas e médias 
empresas apoiadas, empresas cooperativas 
e empresas da economia social

Or. en

Alteração 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 2 – ponto 3 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Número de micro, pequenas e médias 
empresas apoiadas, empresas 
cooperativas, empresas da economia 
social que se encontram sob liderança 
feminina ou que têm uma maioria 
composta por mulheres no conselho 
executivo ou de supervisão;

Or. en

Alteração 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.os 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […].

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.os 1 e 2, e com o artigo 
101.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […].
Todos os dados sem relevância de género 
específica também devem ser 
discriminados por sexo.

Or. en

Alteração 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as mulheres que continuam em 
situações de emprego precárias;

Or. en

Alteração 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as mulheres que se tornam 
economicamente independentes;

Or. en
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Alteração 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o aumento do número de mulheres nos 
setores MINT;

Or. en

Alteração 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- os participantes envolvidos em trabalho 
voluntário depois de terminada a 
participação;

Or. en

Alteração 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- os participantes que saíram da linha de 
pobreza relativa;

Or. en
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Alteração 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- os participantes que saíram da privação 
material severa;

Or. en

Alteração 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a percentagem de participantes e de 
utilizadores do serviço provenientes de 
grupos desfavorecidos de pessoas na 
educação, formação e qualificação em 
empregos depois de terminada a 
participação;

Or. en

Alteração 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 8 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as avaliações dos participantes do valor 
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da intervenção (em termos de aumento do 
seu bem-estar emocional, do 
desenvolvimento das suas competências, 
etc.) e as classificação do processo de 
consulta que envolve a intervenção;

Or. en

Alteração 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 9 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a percentagem de participantes com 
deficiência empregados após terem 
recebido apoio;

Or. en

Alteração 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4 – travessão 10 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a percentagem de participantes com 
deficiência transferidos com sucesso de 
cuidados institucionais para cuidados de 
proximidade;

Or. en

Alteração 320
María Irigoyen Pérez
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

participantes que tenham deixado de 
receber rendimentos mínimos ou outros 
benefícios após a sua participação

Or. es

Alteração 321
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.os 1 e 2, e com o artigo 
101.º , n.º 1, do Regulamento (UE) n.º […]. 

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

Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo e depender do resultado esperado 
da prioridade de investimento, se as 
pessoas ou os participantes tiverem menos 
de 25 anos , entre 25 e 54 anos e mais de 
54 anos de idade*.

Or. en

Alteração 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego seis meses depois de 
terminada a participação

Pessoas com emprego a tempo inteiro seis 
meses depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego seis meses depois de 
terminada a participação

Pessoas com emprego a tempo inteiro, a 
tempo parcial ou que trabalham por conta 
própria seis meses depois de terminada a 
participação • Pessoas com uma situação 
laboral melhorada seis meses depois de 
terminada a participação (natureza do 
emprego – a tempo inteiro ou parcial, 
salários comparados com o salário 
mínimo ou a nível nacional, natureza dos 
contratos)• pessoas ativamente envolvida 
nas redes comunitárias e sociais• pessoas 
com emprego a tempo inteiro, a tempo 
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parcial ou que trabalham por conta 
própria um ano depois de terminada a 
participação• pessoas  que saíram da 
linha de pobreza relativa um ano depois 
de terminada a participação • pessoas que 
saíram da privação material severa um 
ano depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com emprego seis meses depois de 
terminada a participação

Pessoas com emprego nove meses depois 
de terminada a participação

Or. pl

Alteração 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com emprego a tempo parcial 
seis meses depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 1 – travessão 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com emprego a tempo inteiro 
seis meses depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com uma melhor situação laboral 6 
meses depois de terminada a participação

Pessoas com uma melhor situação laboral 6 
meses depois de terminada a participação 
(natureza do emprego – a tempo inteiro 
ou parcial, salários comparados com o 
salário mínimo ou a nível nacional, 
natureza dos contratos)

Or. en



PE491.059v01-00 154/161 AM\903909PT.doc

PT

Alteração 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

Pessoas com uma melhor situação laboral 6
meses depois de terminada a participação

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

Or. pl

Alteração 331
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

participantes que tenham reduzido o seu 
grau de dependência social num período 
de seis meses de participação

Or. es

Alteração 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com emprego a tempo inteiro 
um ano depois de terminada a 
participação

Or. en
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Alteração 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas ativamente envolvida nas redes 
comunitárias e sociais

Or. en

Alteração 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com emprego a tempo parcial 
um ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas que trabalham por conta 
própria um ano depois de terminada a 
participação
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Or. en

Alteração 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas com uma melhor situação 
laboral 1 ano depois de terminada a 
participação

Or. en

Alteração 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas que superaram o limiar de 
pobreza relativa um ano depois de 
terminada a participação 

Or. en

Alteração 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Pessoas que superaram o estado de
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privação material severa um ano depois 
de terminada a participação

Or. en

Alteração 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 8 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- mulheres que permanecem em situação 
de emprego precária um ano depois de 
terminada a participação

Or. en

Alteração 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 9 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- mulheres que se tornam 
economicamente independentes um ano 
depois de terminada a participação

Or. en

Alteração 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 10 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- o aumento do número de mulheres nos 
setores MINT

Or. en

Alteração 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 11 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a percentagem de pessoas com 
deficiência com emprego um ano após 
terem recebido apoio

Or. en

Alteração 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 12 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a percentagem de cuidados 
institucionais que deixaram de existir em 
comparação com o número total no início 
do período de medição

Or. en

Alteração 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 13 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a percentagem de pessoas com menos de 
18 anos de idade que vivem em agregados 
familiares em situação de desemprego de 
longa duração

Or. en

Alteração 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 14 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a percentagem de pessoas com mais de 
54 anos de idade que sofrem de privação 
material grave

Or. en

Alteração 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – ponto 3 – travessão 15 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a redução do número de casos de 
descriminação registados pelo organismo 
ou organismos encarregados da
promoção da igualdade de tratamento 
para todas as pessoas sem discriminação 
no trabalho e na atividade profissional e 
nos resultados esperados da prioridade de 
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investimento nas áreas fora do trabalho e 
da atividade profissional

Or. en

Alteração 347
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta de regulamento
Anexo 1 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º […]. A sua recolha é feita com 
base numa amostra representativa de 
participantes em cada eixo prioritário. A 

Estes dados devem ser fornecidos nos 
relatórios anuais de execução, de acordo 
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validade interna da amostra deve ser 
garantida de maneira a que os dados 
possam ser generalizados a nível do eixo 
prioritário. Todos os dados devem ser 
discriminados por sexo.

sub-prioridade. A validade interna da 
amostra deve ser garantida de maneira a 
que os dados possam ser generalizados a 
nível do eixo prioritário ou sub-prioridade. 
Todos os dados devem ser discriminados 
por sexo e depender do resultado esperado 
da prioridade de investimento, se as 
pessoas ou os participantes tiverem menos 
de 25 anos, entre 25 e 54 anos e mais de 
54 anos de idade*.
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