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Alteração 8
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em 17 de novembro de 2017, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi 
proclamado conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, como forma de dar resposta aos 
desafios sociais na Europa. Os 20 
princípios fundamentais do Pilar estão 
estruturados em três categorias: igualdade 
de oportunidades e acesso ao mercado de 
trabalho; condições de trabalho justas; 
proteção social e inclusão. Os 20 princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
devem orientar as ações de resposta à 
pandemia de COVID-19, a fim de 
assegurar uma recuperação socialmente 
equitativa.

(2) Em 17 de novembro de 2017, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi 
proclamado conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, como forma de dar resposta aos 
desafios sociais na Europa. Os 20 
princípios fundamentais do Pilar estão 
estruturados em três categorias: igualdade 
de oportunidades e acesso ao mercado de 
trabalho; condições de trabalho justas; 
proteção social e inclusão. Os 20 princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
devem orientar as ações de resposta à 
pandemia de COVID-19, a fim de 
assegurar uma recuperação socialmente 
equitativa e resiliente.

Or. en

Alteração 9
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais, 
gerando uma situação excecional a que é 
necessário dar reposta com medidas 
específicas consonantes com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais, com 
um impacto negativo enorme e muito 
grave nos indivíduos e nos agregados 
mais pobres e vulneráveis, agravando as 
suas condições socioeconómicas e 
reduzindo significativamente a sua 
capacidade para sair da pobreza e da 
exclusão social. A crise gerou uma 
situação excecional a que é necessário dar 
resposta com medidas específicas 
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consonantes com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 10
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais, 
gerando uma situação excecional a que é 
necessário dar reposta com medidas 
específicas consonantes com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais, 
agravando significativamente as 
condições de vida das pessoas em situação 
ou em risco de pobreza e de exclusão 
social, colocando em risco a vida das 
pessoas afetadas pela pobreza extrema e 
pela privação material. A crise gerou uma 
situação excecional a que é necessário dar 
resposta com medidas específicas 
consonantes com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 11
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais, 
gerando uma situação excecional a que é 

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais, 
agravando a já muito difícil situação de 
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necessário dar reposta com medidas 
específicas consonantes com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

mais de 100 milhões de pessoas que vivem 
em condições de pobreza e exclusão social 
e colocando em risco muitos mais 
cidadãos e famílias. A crise gerou uma 
situação excecional a que é necessário dar 
uma resposta urgente com medidas 
específicas consonantes com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e uma 
estratégia europeia de combate à pobreza.

Or. en

Alteração 12
Brando Benifei

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais, 
gerando uma situação excecional a que é 
necessário dar reposta com medidas 
específicas consonantes com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais e 
agravou as condições de vida das pessoas 
em situação ou em risco de pobreza e de 
exclusão social, aprofundou as clivagens 
sociais e aumentou a perda de postos de 
trabalho, a taxa de desemprego e as 
desigualdades, em particular nos grupos 
mais carenciados. A crise gerou uma 
situação excecional a que é necessário dar 
resposta com medidas específicas 
consonantes com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 13
Anne Sander

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros foram (3) Os Estados-Membros foram 
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afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais,  
gerando uma situação excecional a que é 
necessário dar reposta com medidas 
específicas consonantes com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

afetados pelas consequências da pandemia 
de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. A crise teve graves 
consequências económicas e sociais. A 
perda de postos de trabalho, as falências 
de empresas, o desemprego parcial e as 
dificuldades financeiras levaram a que 
novas pessoas se encontrem em situação 
de grande pobreza e precariedade. A crise 
gerou uma situação excecional a que é 
necessário dar resposta com medidas 
específicas consonantes com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Or. fr

Alteração 14
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta situação tem um impacto 
particular no FEAD. Tendo em conta que o 
número de pessoas que sofrem de privação 
alimentar e material tem registado um 
aumento em virtude da pandemia de 
COVID-19 e que as pessoas mais 
carenciadas estão expostas a riscos 
específicos e a novas dificuldades ao longo 
da crise, os Estados-Membros deparam-se 
com necessidades de financiamento 
acrescidas para garantir os apoios do 
fundo.

(4) Esta situação tem um impacto 
particular no FEAD. Tendo em conta que, 
em toda a União, um número significativo 
de pessoas já sofria de privação alimentar 
e material (13 milhões de pessoas 
recebiam anualmente apoio do FEAD, 
entre as quais se incluíam cerca de 
4 milhões de crianças) e que este número 
tem registado um aumento em virtude da 
pandemia de COVID-19, e que as pessoas 
mais carenciadas estão mais expostas a 
riscos específicos e a novas dificuldades ao 
longo da crise, os Estados-Membros 
deparam-se com necessidades de 
financiamento acrescidas para garantir os 
apoios do fundo.

Or. en

Alteração 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta situação tem um impacto 
particular no FEAD. Tendo em conta que o 
número de pessoas que sofrem de privação 
alimentar e material tem registado um 
aumento em virtude da pandemia de 
COVID-19 e que as pessoas mais 
carenciadas estão expostas a riscos 
específicos e a novas dificuldades ao longo 
da crise, os Estados-Membros deparam-se 
com necessidades de financiamento 
acrescidas para garantir os apoios do 
fundo.

(4) Esta situação tem um impacto 
particular no FEAD. Tendo em conta que a 
pobreza e a exclusão social têm vindo a 
agravar-se e que o número de pessoas que 
sofrem de privação alimentar e material 
tem registado um aumento radical em 
virtude da pandemia de COVID-19 e que 
as pessoas mais carenciadas estão expostas 
a riscos específicos e a novas dificuldades 
ao longo da crise, os Estados-Membros 
deparam-se com necessidades de 
financiamento acrescidas para garantir os 
apoios do fundo.

Or. en

Alteração 16
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de corrigir os profundos 
choques económicos e as graves 
consequências para o funcionamento do 
mercado único decorrentes das restrições 
excecionais impostas pelos Estados-
Membros para conter a propagação da 
COVID-19, o Conselho Europeu aprovou, 
em 23 de abril de 2020, o «Roteiro para a 
recuperação» com uma forte componente 
de investimento, apelou à criação do 
[Instrumento Europeu de Recuperação ] e 
pediu à Comissão que analisasse as 
necessidades de modo a que os recursos 
sejam orientados para os setores e as 
regiões geográficas da Europa mais 
afetados, clarificando também a relação 
com o QFP.

(5) A fim de corrigir os profundos 
choques que afetaram a sociedade e a 
economia e as graves consequências para o 
funcionamento do modelo social europeu e 
do mercado único decorrentes das 
restrições excecionais impostas pelos 
Estados-Membros para conter a 
propagação da COVID-19, o Conselho 
Europeu aprovou, em 23 de abril de 2020, 
o «Roteiro para a recuperação» com uma 
forte componente de investimento, apelou 
à criação do [Instrumento Europeu de 
Recuperação ] e pediu à Comissão que 
analisasse as necessidades de modo a que 
os recursos sejam orientados para os 
setores e as regiões geográficas da Europa 
mais afetados, clarificando também a 
relação com o QFP.
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Or. en

Alteração 17
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em 27 de maio de 2020, a 
Comissão adotou uma proposta de 
Regulamento11 que altera o Regulamento 
(UE, EURATOM) n.º 1311/2013 do 
Conselho12, e libertou recursos adicionais 
para ajudar os Estados-Membros a mitigar 
os danos decorrentes da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação da economia. Como parte 
deste pacote, é disponibilizado para o 
efeito um montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR para autorizações 
orçamentais dos Fundos Estruturais no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, para os anos 
de 2020, 2021 e 2022, com vista à sua 
rápida canalização para a economia real 
através das estruturas existentes no quadro 
dos programas da política de coesão de 
2014-2020. A Comissão deverá determinar 
a repartição dos recursos adicionais para 
cada Estado-Membro com base num 
método de afetação assente nos dados 
estatísticos objetivos mais recentes 
relativos à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à magnitude dos 
efeitos da atual crise nas respetivas 
economias. A fim de refletir o caráter 
evolutivo dos efeitos da crise, a repartição 
deve ser revista em 2021, com base no 
mesmo método de afetação que utiliza os 
últimos dados estatísticos disponíveis, até 
19 de outubro de 2021. Para dar uma 
resposta eficaz ao impacto social do surto 
de COVID-19 nas pessoas mais 
carenciadas, é importante que os Estados-
Membros possam afetar os recursos 

(6) Em 27 de maio de 2020, a 
Comissão adotou uma proposta de 
Regulamento11 que altera o Regulamento 
(UE, EURATOM) n.º 1311/2013 do 
Conselho12, e libertou recursos adicionais 
para ajudar os Estados-Membros a mitigar 
os danos decorrentes da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação social, resiliente e sustentável 
da economia. Como parte deste pacote, é 
disponibilizado para o efeito um montante 
excecional adicional de 58 272 800 000 
EUR para autorizações orçamentais dos 
Fundos Estruturais no âmbito do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para os anos de 2020, 2021 e 
2022, com vista à sua rápida canalização 
para a economia real através das estruturas 
existentes no quadro dos programas da 
política de coesão de 2014-2020. A 
Comissão deverá determinar a repartição 
dos recursos adicionais para cada Estado-
Membro com base num método de 
afetação assente nos dados estatísticos 
objetivos mais recentes relativos à 
prosperidade relativa dos Estados-
Membros, incluindo dados sobre a 
igualdade, e à natureza e magnitude dos 
efeitos da atual crise nas respetivas 
economias e sociedades, com especial 
destaque para os mais desfavorecidos, tais 
como os sem-abrigo e as pessoas 
colocadas em instituições, que, 
tradicionalmente, não são tidos em conta 
pelos serviços estatísticos dos Estados-
Membros. Por este motivo, as ONG e as 
autoridades locais que trabalham no 
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adicionais ao FEAD, em função das suas 
necessidades. Ao fazê-lo, os Estados-
Membros devem ter em devida conta o 
aumento do número de pessoas mais 
carenciadas desde o início da pandemia de 
COVID-19. Além disso, é necessário 
estabelecer limites máximos no que 
respeita à afetação dos recursos adicionais 
a medidas de assistência técnica do Estado-
Membro. Tendo em conta a rápida 
utilização prevista dos recursos adicionais, 
as autorizações que lhe estão associadas 
também devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas. Para os 
recursos adicionais, são ainda introduzidas 
possibilidades de transferências financeiras 
entre o FEDER, o FSE e o FEAD, no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

domínio da pobreza e da exclusão social e 
na prestação de serviços às pessoas mais 
carenciadas devem participar na recolha 
de dados pertinentes. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021, com 
base no mesmo método de afetação que 
utiliza os últimos dados estatísticos 
disponíveis, até 19 de outubro de 2021. 
Para dar uma resposta eficaz ao impacto 
social do surto de COVID-19 nas pessoas 
mais carenciadas, é importante que os 
Estados-Membros possam afetar os 
recursos adicionais ao FEAD, em função 
das suas necessidades. Ao fazê-lo, os 
Estados-Membros devem ter em devida 
conta o aumento do número de pessoas 
mais carenciadas desde o início da 
pandemia de COVID-19. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos no 
que respeita à afetação dos recursos 
adicionais a medidas de assistência técnica 
do Estado-Membro. Tendo em conta a 
rápida utilização prevista dos recursos 
adicionais, as autorizações que lhe estão 
associadas também devem ser anuladas 
aquando do encerramento dos programas. 
Para os recursos adicionais, são ainda 
introduzidas possibilidades de 
transferências financeiras do FEDER para 
o FSE e o FEAD, no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego. Tendo em conta o papel 
fundamental do FSE na erradicação da 
pobreza e na luta contra a exclusão 
social, a quota do FSE não deve ser 
inferior à atual obrigação legal de 23,1 %.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece 
o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

12 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece 
o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en
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Alteração 18
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em 27 de maio de 2020, a 
Comissão adotou uma proposta de 
Regulamento11 que altera o Regulamento 
(UE, EURATOM) n.º 1311/2013 do 
Conselho12, e libertou recursos adicionais 
para ajudar os Estados-Membros a mitigar 
os danos decorrentes da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação da economia. Como parte 
deste pacote, é disponibilizado para o 
efeito um montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR para autorizações 
orçamentais dos Fundos Estruturais no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, para os anos 
de 2020, 2021 e 2022, com vista à sua 
rápida canalização para a economia real 
através das estruturas existentes no quadro 
dos programas da política de coesão de 
2014-2020. A Comissão deverá determinar 
a repartição dos recursos adicionais para 
cada Estado-Membro com base num 
método de afetação assente nos dados 
estatísticos objetivos mais recentes 
relativos à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à magnitude dos 
efeitos da atual crise nas respetivas 
economias. A fim de refletir o caráter 
evolutivo dos efeitos da crise, a repartição 
deve ser revista em 2021, com base no 
mesmo método de afetação que utiliza os 
últimos dados estatísticos disponíveis, até 
19 de outubro de 2021. Para dar uma 
resposta eficaz ao impacto social do surto 
de COVID-19 nas pessoas mais 
carenciadas, é importante que os Estados-
Membros possam afetar os recursos 
adicionais ao FEAD, em função das suas 
necessidades. Ao fazê-lo, os Estados-
Membros devem ter em devida conta o 
aumento do número de pessoas mais 

(6) Em 27 de maio de 2020, a 
Comissão adotou uma proposta de 
Regulamento11 que altera o Regulamento 
(UE, EURATOM) n.º 1311/2013 do 
Conselho12, e libertou recursos adicionais 
para ajudar os Estados-Membros a mitigar 
os danos decorrentes da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação socioeconómica. Como parte 
deste pacote, é disponibilizado para o 
efeito um montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR para autorizações 
orçamentais dos Fundos Estruturais no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, para os anos 
de 2020, 2021 e 2022, com vista à sua 
rápida canalização para a assistência às 
pessoas e para a economia real através das 
estruturas existentes no quadro dos 
programas da política de coesão de 2014-
2020. A Comissão deverá determinar a 
repartição dos recursos adicionais para 
cada Estado-Membro com base num 
método de afetação assente nos dados 
estatísticos objetivos mais recentes 
relativos à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à magnitude dos 
efeitos socioeconómicos da atual crise. As 
organizações não governamentais que 
trabalham no domínio da pobreza e da 
exclusão social devem participar na 
melhoria da abordagem global com vista 
a registar corretamente e incluir nos 
dados estatísticos a situação de todas as 
pessoas mais carenciadas. A fim de 
refletir o caráter evolutivo dos efeitos 
socioeconómicos da crise, a repartição 
deve ser revista em 2021, com base no 
mesmo método de afetação que utiliza os 
últimos dados estatísticos disponíveis, até 
19 de outubro de 2021. Para dar uma 
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carenciadas desde o início da pandemia de 
COVID-19. Além disso, é necessário 
estabelecer limites máximos no que 
respeita à afetação dos recursos adicionais 
a medidas de assistência técnica do Estado-
Membro. Tendo em conta a rápida 
utilização prevista dos recursos adicionais, 
as autorizações que lhe estão associadas 
também devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas. Para os 
recursos adicionais, são ainda introduzidas 
possibilidades de transferências financeiras 
entre o FEDER, o FSE e o FEAD, no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

resposta eficaz ao impacto social do surto 
de COVID-19 nas pessoas mais 
carenciadas, é importante que os Estados-
Membros possam afetar os recursos 
adicionais ao FEAD, em função das suas 
necessidades. Ao fazê-lo, os Estados-
Membros devem ter em devida conta o 
aumento do número de pessoas mais 
carenciadas desde o início da pandemia de 
COVID-19, garantindo que as operações 
respeitam o princípio transversal da 
igualdade de género. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos no 
que respeita à afetação dos recursos 
adicionais a medidas de assistência técnica 
do Estado-Membro. Tendo em conta a 
rápida utilização prevista dos recursos 
adicionais, as autorizações que lhe estão 
associadas também devem ser anuladas 
aquando do encerramento dos programas. 
Para os recursos adicionais, são ainda 
introduzidas possibilidades de 
transferências financeiras entre o FEDER, 
o FSE e o FEAD, no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece 
o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

12 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece 
o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en

Alteração 19
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em 27 de maio de 2020, a 
Comissão adotou uma proposta de 
Regulamento11 que altera o Regulamento 

(6) Em 27 de maio de 2020, a 
Comissão adotou uma proposta de 
Regulamento11 que altera o Regulamento 
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(UE, EURATOM) n.º 1311/2013 do 
Conselho12, e libertou recursos adicionais 
para ajudar os Estados-Membros a mitigar 
os danos decorrentes da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação da economia. Como parte 
deste pacote, é disponibilizado para o 
efeito um montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR para autorizações 
orçamentais dos Fundos Estruturais no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, para os anos 
de 2020, 2021 e 2022, com vista à sua 
rápida canalização para a economia real 
através das estruturas existentes no quadro 
dos programas da política de coesão de 
2014-2020. A Comissão deverá determinar 
a repartição dos recursos adicionais para 
cada Estado-Membro com base num 
método de afetação assente nos dados 
estatísticos objetivos mais recentes 
relativos à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à magnitude dos 
efeitos da atual crise nas respetivas 
economias. A fim de refletir o caráter 
evolutivo dos efeitos da crise, a repartição 
deve ser revista em 2021, com base no 
mesmo método de afetação que utiliza os 
últimos dados estatísticos disponíveis, até 
19 de outubro de 2021. Para dar uma 
resposta eficaz ao impacto social do surto 
de COVID-19 nas pessoas mais 
carenciadas, é importante que os Estados-
Membros possam afetar os recursos 
adicionais ao FEAD, em função das suas 
necessidades. Ao fazê-lo, os Estados-
Membros devem ter em devida conta o 
aumento do número de pessoas mais 
carenciadas desde o início da pandemia de 
COVID-19. Além disso, é necessário 
estabelecer limites máximos no que 
respeita à afetação dos recursos adicionais 
a medidas de assistência técnica do Estado-
Membro. Tendo em conta a rápida 
utilização prevista dos recursos adicionais, 
as autorizações que lhe estão associadas 
também devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas. Para os 
recursos adicionais, são ainda introduzidas 

(UE, EURATOM) n.º 1311/2013 do 
Conselho12, e libertou recursos adicionais 
para ajudar os Estados-Membros a mitigar 
os danos decorrentes da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação social. Como parte deste 
pacote, é disponibilizado para o efeito um 
montante excecional adicional de 58 272 
800 000 EUR para autorizações 
orçamentais dos Fundos Estruturais no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, para os anos 
de 2020, 2021 e 2022, com vista à sua 
rápida canalização para a economia real 
através das estruturas existentes no quadro 
dos programas da política de coesão de 
2014-2020. A Comissão deverá determinar 
a repartição dos recursos adicionais para 
cada Estado-Membro com base num 
método de afetação assente nos dados 
estatísticos objetivos mais recentes dos 
Estados-Membros relativos à pobreza e 
exclusão social e à magnitude dos efeitos 
da atual crise nas respetivas economias, em 
particular nas pessoas mais 
desfavorecidas, com especial destaque 
para aquelas que em geral não aparecem 
nas estatísticas, tais como os sem-abrigo, 
os ciganos, os presos e outras pessoas que 
vivem em instituições. Estes dados devem 
ser recolhidos com a participação direta 
das pessoas que vivem em situação de 
pobreza e das organizações que as 
representam. A fim de refletir o caráter 
evolutivo dos efeitos da crise, a repartição 
deve ser revista em 2021, com base no 
mesmo método de afetação que utiliza os 
últimos dados estatísticos disponíveis, até 
19 de outubro de 2021. Para dar uma 
resposta eficaz ao impacto social do surto 
de COVID-19 nas pessoas mais 
carenciadas, é importante que os Estados-
Membros possam afetar os recursos 
adicionais ao FEAD, em função das suas 
necessidades. Ao fazê-lo, os Estados-
Membros devem ter em devida conta o 
aumento do número de pessoas mais 
carenciadas desde o início da pandemia de 
COVID-19. Além disso, é necessário 
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possibilidades de transferências financeiras 
entre o FEDER, o FSE e o FEAD, no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

estabelecer limites máximos no que 
respeita à afetação dos recursos adicionais 
a medidas de assistência técnica do Estado-
Membro. Tendo em conta a rápida 
utilização prevista dos recursos adicionais, 
as autorizações que lhe estão associadas 
também devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas. Para os 
recursos adicionais, são ainda introduzidas 
possibilidades de transferências financeiras 
entre o FEDER, o FSE e o FEAD, no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece 
o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

12 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece 
o quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en

Alteração 20
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A feminização da pobreza, que 
resulta numa maior incidência e numa 
pobreza mais grave nas mulheres do que 
nos homens, faz com que os aspetos 
relacionados com o género devam ser 
tidos em conta durante a preparação, a 
execução, o acompanhamento e a 
avaliação do FEAD.

Or. en

Alteração 21
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Tendo em conta o elo indissociável 
entre discriminação e pobreza e nos 
termos do artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, é proibida, na implementação 
do FEAD, a discriminação em razão do 
sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião 
ou convicções, opiniões políticas ou 
outras, pertença a uma minoria nacional, 
riqueza, nascimento, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

Or. en

Alteração 22
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar que os Estados-
Membros dispõem de meios financeiros 
suficientes para executar rapidamente as 
ações destinadas a reparar os danos 
decorrentes da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação da economia, é necessário 
prever um nível superior de pré-
financiamento para que as ações apoiadas 
pelos recursos adicionais sejam 
implementadas sem demora. A magnitude 
do pré-financiamento deve garantir aos 
Estados-Membros os meios necessários 
para avançar os pagamentos aos 
beneficiários, nos casos em que tal for 
necessário, e reembolsá-los de imediato 
logo que sejam apresentados os pedidos de 
pagamento.

(8) A fim de assegurar que os Estados-
Membros dispõem de meios financeiros 
adicionais suficientes para executar 
rapidamente as ações destinadas a reparar 
os danos decorrentes da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19, fazer face ao 
seu impacto na pobreza e na exclusão 
social e preparar uma recuperação social e 
económica resiliente, é necessário prever 
um nível superior de pré-financiamento 
para que as ações apoiadas pelos recursos 
adicionais sejam implementadas sem 
demora. A magnitude do pré-
financiamento deve garantir aos Estados-
Membros os meios necessários para 
avançar os pagamentos aos beneficiários, 
nos casos em que tal for necessário, e 
reembolsá-los de imediato logo que sejam 
apresentados os pedidos de pagamento.

Or. en
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Alteração 23
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar que os Estados-
Membros dispõem de meios financeiros 
suficientes para executar rapidamente as 
ações destinadas a reparar os danos 
decorrentes da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação da economia, é necessário 
prever um nível superior de pré-
financiamento para que as ações apoiadas 
pelos recursos adicionais sejam 
implementadas sem demora. A magnitude 
do pré-financiamento deve garantir aos 
Estados-Membros os meios necessários 
para avançar os pagamentos aos 
beneficiários, nos casos em que tal for 
necessário, e reembolsá-los de imediato 
logo que sejam apresentados os pedidos de 
pagamento.

(8) A fim de assegurar que os Estados-
Membros dispõem de meios financeiros 
suficientes para executar rapidamente as 
ações destinadas a reparar os danos 
decorrentes da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação social, resiliente e sustentável 
da economia e da sociedade, é necessário 
prever o mais cedo possível um nível 
superior de pré-financiamento para que as 
ações apoiadas pelos recursos adicionais 
sejam implementadas sem demora. A 
magnitude do pré-financiamento deve 
garantir aos Estados-Membros os meios 
necessários para avançar os pagamentos 
aos beneficiários, nos casos em que tal for 
necessário, e reembolsá-los de imediato 
logo que sejam apresentados os pedidos de 
pagamento. A fim de assegurar uma ajuda 
imediata aos beneficiários, os Estados-
Membros devem comprometer-se a adotar 
todas as medidas necessárias para 
avançar os pagamentos o mais 
rapidamente possível.

Or. en

Alteração 24
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurar que os Estados-
Membros dispõem de meios financeiros 
suficientes para executar rapidamente as 

(8) A fim de assegurar que os Estados-
Membros dispõem de meios financeiros 
suficientes para executar rapidamente as 
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ações destinadas a reparar os danos 
decorrentes da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação da economia, é necessário 
prever um nível superior de pré-
financiamento para que as ações apoiadas 
pelos recursos adicionais sejam 
implementadas sem demora. A magnitude 
do pré-financiamento deve garantir aos 
Estados-Membros os meios necessários 
para avançar os pagamentos aos 
beneficiários, nos casos em que tal for 
necessário, e reembolsá-los de imediato 
logo que sejam apresentados os pedidos de 
pagamento.

ações destinadas a reparar os danos 
decorrentes da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparar a 
recuperação socioeconómica, é necessário 
prever um nível superior de pré-
financiamento para que as ações apoiadas 
pelos recursos adicionais sejam 
implementadas sem demora. A magnitude 
do pré-financiamento deve garantir aos 
Estados-Membros os meios necessários 
para avançar os pagamentos aos 
beneficiários, nos casos em que tal for 
necessário, e reembolsá-los de imediato 
logo que sejam apresentados os pedidos de 
pagamento.

Or. en

Alteração 25
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de reduzir os encargos para 
os orçamentos públicos resultantes das 
ações de reparação dos danos decorrentes 
da crise no contexto da pandemia do 
COVID-19 e preparar a recuperação da 
economia, é conveniente que os recursos 
adicionais não sejam sujeitos à obrigação 
de cofinanciamento.

(9) A fim de reduzir os encargos para 
os orçamentos públicos resultantes das 
ações de reparação dos danos decorrentes 
da crise no contexto da pandemia do 
COVID-19 e preparar uma recuperação 
social e económica resiliente, é 
conveniente que os recursos adicionais não 
sejam sujeitos à obrigação de 
cofinanciamento.

Or. en

Alteração 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de reduzir os encargos para 
os orçamentos públicos resultantes das 

(9) A fim de reduzir os encargos para 
os orçamentos públicos resultantes das 
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ações de reparação dos danos decorrentes 
da crise no contexto da pandemia do 
COVID-19 e preparar a recuperação da 
economia, é conveniente que os recursos 
adicionais não sejam sujeitos à obrigação 
de cofinanciamento.

ações de reparação dos danos decorrentes 
da crise no contexto da pandemia do 
COVID-19 e preparar a recuperação 
socioeconómica, é conveniente que os 
recursos adicionais não sejam sujeitos à 
obrigação de cofinanciamento.

Or. en

Alteração 27
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, dar resposta 
ao impacto da crise de saúde pública nas 
pessoas mais carenciadas, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros de forma isolada e pode, pois, 
devido à dimensão e aos efeitos da ação 
prevista, ser mais bem alcançado ao 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 aquele objetivo.

(11) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, dar resposta 
ao impacto da crise socioeconómica e de 
saúde pública nas pessoas mais 
carenciadas, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros de forma 
isolada e pode, pois, devido à dimensão e 
aos efeitos da ação prevista, ser mais bem 
alcançado ao 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 aquele objetivo.

Or. en

Alteração 28
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tendo em conta a pandemia de 
COVID-19 e a urgência de dar resposta à 

(14) Tendo em conta a pandemia de 
COVID-19 e a urgência de dar resposta à 
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crise de saúde pública, considera-se 
necessário recorrer à exceção ao prazo de 
oito semanas referido no artigo 4.º do 
Protocolo n.º 1 relativo ao papel dos 
Parlamentos nacionais na União Europeia, 
anexo ao Tratado da União Europeia, ao 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e ao Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica,

crise socioeconómica e de saúde pública, 
considera-se necessário recorrer à exceção 
ao prazo de oito semanas referido no 
artigo 4.º do Protocolo n.º 1 relativo ao 
papel dos Parlamentos nacionais na União 
Europeia, anexo ao Tratado da União 
Europeia, ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica,

Or. en

Alteração 29
Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 223/2014
Artigo 6-A – título

Texto da Comissão Alteração

Aumento voluntário de recursos em 
resposta ao surto de COVID-19

Aumento de recursos em resposta ao surto 
de COVID-19

Or. en

Alteração 30
Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 223/2014
Artigo 6-A – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos referidos no artigo 6.º 
podem ser aumentados pelos Estados-
Membros, numa base voluntária, em 
resposta à pandemia de COVID-19, de 
acordo com o artigo 92.º-B, n.º 5, sétimo 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013. O aumento pode afetar as 
autorizações orçamentais para 2020, 2021 
e 2022.

1. Os recursos referidos no artigo 6.º 
podem ser aumentados pelos Estados-
Membros em resposta à pandemia de 
COVID-19, com uma quota mínima que 
ascenda a, pelo menos, 3 % dos recursos 
adicionais, de acordo com o artigo 92.º-B, 
n.º 5, sétimo parágrafo, do Regulamento 
(UE) n.º 1303/2013. O aumento pode afetar 
as autorizações orçamentais para 2020, 
2021 e 2022.
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