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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No quadro do pacote legislativo para o período 2014-2020, a Comissão apresentou uma 
proposta de regulamento que estabelece o novo programa da União Europeia para a mudança 
e a inovação social (a seguir designado por o "programa"). 

O regulamento que estabelece o novo programa foi integrado no envelope de despesas que 
relevam da rubrica 1 (crescimento inteligente e inclusivo) do novo quadro financeiro 
plurianual 2014-2020.
Este programa visa contribuir para a implementação da estratégia "Europa 2020" e para a 
consecução dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável e inteligente e de inclusão 
social através de uma série de medidas - nomeadamente, atividades de análise, ações no 
domínio da aprendizagem mútua, apoio das principais entidades responsáveis pela realização 
dos objetivos do programa, promoção da mobilidade dos trabalhadores no interior da União e 
apoio às microempresas - destinadas a promover um elevado nível de emprego, garantir uma 
cobertura social adequada, combater a exclusão social e a pobreza e melhorar as condições de 
trabalho. 
A Comissão propõe o reagrupamento de três instrumentos já existentes - o programa Progress, 
a rede EURES e o Instrumento Europeu de Microfinanciamento para o emprego e a inclusão 
social "Progress" - no quadro de um programa único para a mudança e a inovação social. 

O objetivo do programa comunitário Progress para o emprego e a solidariedade social, criado 
em 2006, é apoiar a política de emprego da União Europeia através da supervisão das 
políticas conduzidas neste domínio, promovendo a aprendizagem mútua, desenvolvendo 
instrumentos e métodos estatísticos, apoiando os principais intervenientes, criando redes e 
desenvolvendo ações de sensibilização. Os principais beneficiários destes fundos são as 
autoridades locais e regionais, os parceiros sociais e as ONG.

A rede europeia de serviços de emprego (EURES) foi criada em 2002 e tem como objetivo 
promover a mobilidade geográfica dos trabalhadores europeus. A rede EURES apoia a criação 
de parcerias transfronteiriças que constituem simultaneamente uma plataforma de contacto 
entre os serviços públicos e os parceiros sociais e um órgão de consultoria sobre questões 
relativas aos direitos e deveres dos trabalhadores.
O Instrumento Europeu de Microfinanciamento para o emprego e a inclusão social 
"Progress", criado em 2010, facilita o acesso das pessoas desfavorecidas em termos de acesso 
ao mercado de crédito convencional (pessoas sem emprego, em risco de exclusão social) e das 
pessoas que desejam criar ou desenvolver o seu próprio negócio a uma ajuda concedida 
através do microcrédito. O Instrumento de Microfinanciamento não disponibiliza diretamente 
recursos financeiros aos empresários, mas permite que as instituições de microfinanças 
estabelecidas nos Estados-Membros da União concedam mais facilmente empréstimos aos 
empresários que desejem lançar o seu próprio negócio ou expandir uma empresa já existente.
O regulamento que estabelece um programa da União Europeia para a mudança e a inovação 
social deve entrar em vigor na data de expiração dos programas existentes, ou seja, 1 de 
janeiro de 2014, e ser aplicado, o mais tardar, até 31 de dezembro de 2020. 

A Comissão propôs que as dotações financeiras para a execução do programa no período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020 ascendam a 958,19 
milhões de euros.
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O relator considera que a Comissão não demonstra minimamente o valor acrescentado 
resultante do reagrupamento dos três programas existentes. 

Além disso, a Comissão não só não estabeleceu qualquer linha de demarcação entre as 
medidas previstas no âmbito do novo programa e as medidas de apoio propostas no quadro 
dos fundos que relevam da política de coesão (FSE, FEDER) como também não garantiu a 
sua coordenação eficaz, o que levou a que, em algumas regiões, algumas ações empreendidas 
tivessem sido redundantes.  Outrossim, o campo de aplicação do apoio estabelecido pelo novo 
programa em matéria de elaboração e implementação de experiências no domínio social a 
título da vertente Progress interfere com o campo de aplicação em matéria de inovação no 
social previsto pela proposta de regulamento sobre o Fundo Social Europeu. E não é tudo: 
estão igualmente previstas no regulamento que rege o funcionamento do FEDER medidas de 
apoio às empresas sociais. Tendo em conta estes fatores, é essencial definir claramente o 
modo como o novo instrumento vai ser integrado nos mecanismos complementares que 
relevam da política de coesão. 

A Comissão, enquanto consagra 17% da vertente Progress à promoção de experiências 
sociais, não apresenta de forma precisa os objetivos específicos nos domínios da inovação e 
da experimentação sociais. O relator propõe uma flexibilização do limite de financiamento 
fixo imposto pela Comissão para as experiências sociais e sublinha que os objetivos de 
inovação social só podem ser alcançados através da cooperação com os sistemas sociais 
nacionais e não substituindo-os na sua missão. Deveria ser organizado um amplo debate 
político antes de decidir adotar qualquer outra abordagem nesta área. 
No atual contexto económico, dos três instrumentos, o microcrédito é o instrumento que 
permite obter resultados mais tangíveis. As pequenas e as microempresas representam 99% 
das empresas recém-criadas na Europa, sendo um terço delas criadas por pessoas 
desempregadas. Torna-se, pois, necessário não só aumentar a percentagem do microcrédito no 
orçamento do novo programa, mas também realçar o papel fulcral que o microcrédito 
desempenha na luta contra a exclusão. 
Neste período de crise económica e de disciplina orçamental vivida pelos Estados-Membros, 
o relator manifesta a sua oposição ao aumento das despesas administrativas (artigo 5 º, n.º 3) e 
ao estabelecimento de uma reserva orçamental de 5%, cuja redistribuição não foi claramente 
definida pela Comissão. 
Atendendo ao papel das regiões e das cidades no processo de implementação do novo 
programa, é necessário realçar a importância do envolvimento destas entidades em todas as 
fases operacionais da execução do programa.

Orientar as ações empreendidas no âmbito da rede EURES para as necessidades dos jovens, 
mais de 20% dos quais se encontram no desemprego, deve igualmente constituir uma 
prioridade. O relator lamenta ter de chamar a atenção para a ausência de uma avaliação da 
eficácia do programa EURES, deplorando igualmente a ausência de dados sobre o número de
pessoas que encontraram emprego através deste programa. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
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Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)  

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O método aberto de coordenação, 
enquanto instrumento com provas dadas 
em termos de flexibilidade e eficácia 
operacional nos domínios da política 
social, deve ser explorado de uma forma 
abrangente nas áreas de interesse dos 
Estados-Membros, sendo, pois, de 
recomendar uma maior utilização deste 
método para melhorar a eficácia do 
programa. 

Or. pl

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

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

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

nacional e transfronteiriço, contribuindo 
assim para os objetivos da estratégia 
Europa 2020. Cabe salientar que a 
Comissão não pode exercer as funções 
que incumbem a um serviço de emprego.

Or. pl

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19 

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Nos termos do artigo 9.º do Tratado, o 
programa deve velar por que as exigências 
associadas à promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada e a luta contra a 
exclusão social sejam tomadas em 
consideração na definição e execução das 
políticas e ações da União. A fim de 
simplificar o sistema de gestão, 
implementar as ações do programa e 
gerar um verdadeiro valor acrescentado, é 
indispensável que o novo instrumento seja 
claramente integrado nos instrumentos 
complementares que relevam da política 
de coesão (FSE, FEDER).

Or. pl

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 21 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A concretização efetiva dos 
objetivos do programa pode ser obtida 
através de uma participação total das 
regiões e cidades em todas as fases 
operacionais da realização e da 
implementação. Os atores regionais 
devem participar desde a fase de 
planeamento e de atribuição dos fundos.  
Por figurarem atualmente entre os atores 
mais importantes, incluindo no domínio 
da política social, as regiões podem 
contribuir para desenvolver inovações 
sociais de vanguarda. 

Or. pl

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

a) "Empresa social" é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus 
proprietários e acionistas. Opera no 
mercado através da produção de bens e 
serviços de forma empreendedora e 
inovadora e utiliza excedentes financeiros 
para atingir metas de índole social. É 
gerida de forma responsável e transparente, 

a) "Empresa social" é uma empresa cujo 
principal objetivo é produzir um impacto 
social e não gerar lucros para os seus 
proprietários e acionistas. É inadmissível 
qualquer partilha dos lucros de uma 
empresa social entre os seus acionistas.
Opera no mercado através da produção de 
bens, do fornecimento de serviços de 
utilidade pública e fornecendo serviços de 
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designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes 
afetados pela sua atividade.

forma empreendedora e inovadora, tendo 
em conta, em função da natureza da sua 
atividade, as especificidades da região e
utilizando os recursos locais e os
excedentes financeiros para atingir metas 
de índole social. É gerida de forma 
responsável e transparente, 
designadamente através da participação 
dos trabalhadores, clientes e outros agentes 
afetados pela sua atividade.

Or. pl

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) O eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social, que facilita o 
acesso ao financiamento por parte de
futuros empresários, em especial os mais 
afastados do mercado de trabalho, os 
desempregados e as pessoas vítimas de
exclusão social, bem como por parte de 
microempresas que desejem desenvolver a 
sua atividade e de empresas sociais

Or. pl

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) orientar as ações empreendidas no 
âmbito do programa sobre os jovens, 
particularmente afetados pela crise, e 
sobre os desempregados de longa 
duração. 

Or. pl

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) 60% ao eixo Progress, dos quais  se 
recomenda aos Estados-Membros que 
consagrem:

– 18 % à política de emprego,
– 24 % à proteção e inclusão sociais,
– 8 % às condições de trabalho.
Um máximo de 15% do eixo Progress e 
das suas diferentes secções são afetos à 
promoção da experimentação social como 
método de testar e avaliar soluções 
inovadoras com vista à sua utilização 
generalizada; 

Or. pl
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

c) 20% ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

c) 25% ao eixo Microfinanciamento e 
Empreendedorismo Social.

Or. pl

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

Os restantes 5% serão distribuídos pelos 
três eixos numa base anual em função de 
prioridades políticas.

Suprimido

Or. pl

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão pode utilizar, no máximo, 
1,5% das dotações referidas no n.º 1 para 
financiar ações de assistência técnica e/ou 
administrativa, em especial relacionadas 
com auditoria, externalização de traduções, 
reunião de peritos e atividades de 
informação e comunicação, no interesse 
mútuo da Comissão e dos beneficiários.

Or. pl
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

c) Análises e avaliações de impacto; c) Avaliações, em particular, análises dos 
impactos quantitativos e qualitativos;

Or. pl

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 

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

financiadas no quadro da política de 
coesão, em particular a título do Fundo 
Social Europeu (FSE) e do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER).

Or. pl

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A coerência e a complementaridade 
são também asseguradas por um 
compromisso firme das autoridades locais 
e regionais de executar o programa.  

Or. pl

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Reduzir ao máximo os entraves e os 
encargos administrativos a fim de
melhorar a disponibilidade de 
microfinanciamentos e incrementar o seu 
acesso para:   

Or. pl

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As entidades públicas e privadas 
envolvidas nas atividades referidas no n.º 
1, alínea a), aderem a normas de qualidade 
no que respeita à governação, à gestão e à 
defesa dos clientes, em linha com os 
princípios do Código Europeu de Conduta 
em matéria de Prestação de Microcrédito, e 
procuram impedir o sobreendividamento 
de pessoas a empresas provocado pela 
concessão de créditos a taxas de juro 
muito elevadas e em condições ruinosas 
para a solvabilidade das empresas.

Or. pl


