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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 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, no que respeita ao 
emprego, educação, inclusão social, luta 
contra a pobreza e reforço 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 
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 
especificidades próprias de cada 
Estado-Membro e região.  

Or. es

Justificação

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



PE486.225v02-00 4/21 PA\901888PT.doc

PT

Alteração 2

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 das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais e das 
organizações não governamentais na 
elaboração e execução do FSE.

Or. es

Justificação

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

Alteração 3

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, 

1. O FSE promove níveis elevados de 
emprego e a criação de um maior número 
de postos de trabalho, melhorando a
qualidade do emprego em todas as suas 
dimensões, apoia a mobilidade geográfica 
e profissional dos trabalhadores, facilita a 
sua adaptação às mudanças tecnológicas e 
à evolução do mercado laboral, incentiva 
um nível elevado de educação e de 
formação, assegurando a igualdade entre 
homens e mulheres, bem como a igualdade 
de oportunidades e a não discriminação, 
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social e territorial. 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. O FSE mantém como princípio 
estruturante de todas as suas ações a 
redução das desigualdades sociais e das 
disparidades em matéria de emprego a 
nível nacional, regional e local.

Or. es

Justificação

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

Alteração 4

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, especialmente os de longa 
duração, os jovens, as mulheres, os 
migrantes, os adultos profissionalmente 
ativos, as pessoas com deficiência, 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. es
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Justificação

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

Alteração 5

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 ativa, sustentável e 
duradoura no mercado laboral dos jovens, 
especialmente dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem se encontram 
em formação; 

Or. es

Justificação

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

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O FSE deve promover a igualdade efetiva entre homens e mulheres, bem como a conciliação 
da vida profissional, pessoal e familiar.
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Alteração 7

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, nomeadamente nas regiões 
afetadas pela reestruturação de empresas 
e setores, assim como pelo encerramento 
ou deslocalização de empresas; 

Or. es

Justificação

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

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida, de forma adaptada às 
necessidades e especificidades dos grupos 
interessados, mediante:

Or. es

Justificação

O FSE deve fomentar a intervenção em matéria de educação, competências e aprendizagem 
ao longo da vida, de forma adaptada às necessidades e especificidades dos grupos 
interessados e garantir assim uma maior efetividade dos recursos. 

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

i) a redução do abandono escolar precoce 
e o estabelecimento de condições de 
igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

i) a prevenção e a redução do abandono 
escolar e o estabelecimento de condições 
de igualdade no acesso ao ensino infantil, 
primário e secundário;

Or. es

Justificação

O FSE deve prevenir e reduzir o abandono escolar, tendo em vista diminuir o desemprego 
dos jovens e conseguir que todas e todos os cidadãos obtenham a formação mínima exigida, 
fomentando a continuidade do processo educativo e a reintegração na atividade educativa.
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Alteração 11

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 ministrados para 
as necessidades e a evolução do mercado 
de trabalho, através do reforço do ensino 
empreendedor e de medidas que facilitem 
a transição entre o ensino, a formação 
profissional e o acesso ao emprego, 
prestando especial atenção à formação 
dos jovens, dos desempregados de longa 
duração e dos trabalhadores mais idosos, 
para que, além de desfrutarem de um 
envelhecimento ativo, possam manter-se 
nos seus postos de trabalho; 

Or. es

Justificação

O FSE deve aumentar a pertinência do ensino e da formação ministrados para as 
necessidades do mercado de trabalho, prestando especial atenção à transição entre o ensino, 
a formação profissional e o acesso ao emprego, e às necessidades de determinados grupos 
mais desfavorecidos como os desempregados de longa duração, os jovens e os trabalhadores 
mais idosos.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

i) a inclusão ativa; i) a inclusão ativa, social e laboral dos 
grupos mais desfavorecidos;

Or. es
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Justificação

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

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

ii) a plena integração social e laboral de 
comunidades marginalizadas tais como os 
ciganos;

Or. es

Justificação

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

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta prioridade de investimento só é Esta prioridade de investimento só é 
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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;

aplicável no território dos 
Estados-Membros que tenham, pelo 
menos, uma região de nível NUTS 2, nos 
termos do artigo 82.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º […], ou nos 
Estados-Membros elegíveis para apoio do 
Fundo de Coesão, ou nos 
Estados-Membros que apresentem 
elevados níveis de desemprego, a fim de 
estabelecer ações que contribuam, 
mediante o reforço das capacidades 
institucionais e a eficiência das 
administrações e serviços públicos, para a 
criação de emprego;

Or. es

Justificação

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

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O objetivo da presente alteração é manter alguma flexibilidade nas dotações atribuídas a 
cada programa operacional, para que as regiões possam trabalhar melhor nas áreas 
específicas em que tenham maiores necessidades. 
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 18

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 50% da dotação do FSE para 
cada programa operacional, no máximo, 
em seis das prioridades de investimento 
previstas no artigo 3.º, n.º 1;

Or. es

Justificação

O objetivo da presente alteração é manter alguma flexibilidade nas dotações atribuídas a 
cada programa operacional, para que as regiões possam trabalhar melhor nas áreas 
específicas em que tenham maiores necessidades. 
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Alteração 19

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 entidades locais e 
regionais, 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 assistência técnica, em 
conformidade com os artigos 108.° e 109.° 
do Regulamento (UE) n.º […], e de 
subvenções globais, em conformidade com 
o artigo 108.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. es

Justificação

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

Alteração 20

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, 

2. A fim de incentivar uma participação 
adequada dos parceiros sociais na 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação dos programas apoiados pelo 
FSE, em conformidade com o artigo 5.° do 
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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.

Regulamento (UE) n.º […], as autoridades 
de gestão de um programa operacional 
garantem a atribuição de recursos do FSE a 
ações de criação de capacidades, sob a 
forma de formação, criação de redes e 
fortalecimento do diálogo social, bem 
como a atividades conjuntas levadas a cabo 
pelos parceiros sociais.

Or. es

Justificação

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

Alteração 21

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, nomeadamente nos domínios da 
inclusão social, da igualdade entre homens 
e mulheres e da igualdade de 
oportunidades, as autoridades de gestão de 
um programa operacional de uma região, 
em conformidade com o artigo 82.º, n.º 2, 
alínea a), do Regulamento (UE) n.º […], 
ou dos Estados-Membros elegíveis para 
apoio do Fundo de Coesão, devem 
garantir a atribuição de um volume 
adequado dos recursos do FSE a atividades 
de capacitação destinadas a organizações 
não governamentais.

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

Or. es
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Justificação

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

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de incentivar uma participação 
adequada das entidades locais menores, 
especialmente nas zonas menos povoadas 
e rurais, na preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação dos 
programas apoiados pelo FSE, em
conformidade com o artigo 5.° do 
Regulamento (UE) n.º […], as 
autoridades de gestão de um programa 
operacional devem garantir a atribuição 
de um volume adequado dos recursos do 
FSE a atividades de capacitação 
destinadas às entidades locais menores.

Or. es

Justificação

O FSE deve prever a participação das entidades locais menores, em particular das zonas 
menos povoadas e rurais, na preparação, execução, acompanhamento e avaliação dos 
programas apoiados pelo FSE.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 7

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 

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 
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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 com base no sexo 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.

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 efetiva e 
duradoura e a progressão das mulheres no 
mercado laboral, sobretudo após a 
maternidade e a prestação de cuidados a 
pessoas dependentes, reduzir a segregação 
com base no sexo no mercado de trabalho, 
assim como as disparidades salariais entre 
homens e mulheres, combater os 
estereótipos de género no ensino e na 
formação e assegurar a conciliação da vida 
profissional, pessoal e familiar para 
homens e mulheres, prestando especial 
atenção às necessidades daqueles que têm 
pessoas dependentes a cargo e 
promovendo a criação de infantários nos 
locais de trabalho, entre outras medidas.

Or. es

Justificação

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

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 8

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, 

Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a luta contra a discriminação e 
a aceitação da diversidade, 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 
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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.

conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iii). Estas ações 
concentram-se nas pessoas discriminadas, 
em particular aquelas que são alvo de 
discriminação múltipla, nas pessoas em 
risco de discriminação e nas pessoas com 
deficiência, com vista a aumentar a sua 
participação no mercado de trabalho, 
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. es

Justificação

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

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. No que diz respeito à inovação social, os 
Estados-Membros identificam os temas 
correspondentes às suas necessidades 
específicas e às necessidades específicas 
das regiões nos respetivos programas 
operacionais, em colaboração com os seus 
parceiros a nível local ou regional e com 
a participação de todas as partes 
interessadas.

Or. es

Justificação

As autoridades locais e regionais e todas as partes interessadas devem participar na seleção 
dos temas em matéria de inovação social. 
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Alteração 26

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 e 
metodologias. De igual forma, garante a 
coerência e a complementaridade entre as 
ações de inovação social do FSE e as 
empreendidas no âmbito do Programa da 
União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social. 

Or. es

Justificação

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

Alteração 27

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 incluída no anexo II do 
presente regulamento, sem prejuízo de 
outros temas que possam ser considerados 
de interesse.

Or. es

Justificação

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

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No âmbito dos programas 
operacionais, e a fim de otimizar a 
eficiência dos apoios do FSE, deve ter-se 
em conta, se for caso disso, as regiões e 
localidades mais desfavorecidas, em 
conformidade com os artigos 174.° e 349.° 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, como as regiões 
ultraperiféricas, as regiões setentrionais, 
as regiões insulares, montanhosas e 
transfronteiriças, assim como as zonas 
urbanas desfavorecidas, as zonas rurais 
em declínio e as zonas particularmente 
afetadas pela deslocalização de empresas. 

Or. es

Justificação

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

Alteração 29

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 

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 
local, tanto rural como urbano, sustentável 
que contemplem ações integradas 
destinadas a dar resposta aos desafios 



PE486.225v02-00 20/21 PA\901888PT.doc

PT

que afetam zonas urbanas de cidades 
mencionadas no contrato de parceria.

económicos, ambientais e sociais que 
afetam zonas urbanas de cidades 
mencionadas no contrato de parceria.

Or. es

Justificação

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

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 31

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 

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 
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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.

instrumentos financeiros, como, por 
exemplo, sistemas de partilha de risco, 
participações no capital e empréstimos, 
fundos de participação, fundos de garantia,
fundos de empréstimo ou microcréditos.

Or. es

Justificação

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


