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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A pandemia de COVID-19 está a provocar uma crise que afeta todos os cidadãos da Europa, 
contudo, em proporções diferentes. O risco de clivagens sociais mais profundas, de taxas de 
desemprego mais elevadas e de agravamento das desigualdades, para além da estagnação do 
crescimento económico, é bem real. Por esta razão, a dimensão social é fundamental para uma 
recuperação adequada.

É necessário mobilizar os recursos e adotar medidas para superar a crise e preparar uma 
recuperação económica ecológica, digital, social e resiliente que permita a criação de emprego 
de qualidade, e não qualquer tipo de emprego. Os cidadãos europeus devem poder contar com 
oportunidades de emprego reais e sustentáveis.

Os parceiros sociais devem participar plenamente na aplicação das medidas relacionadas com 
a crise, a fim de garantir que são adequadas às necessidades das pessoas.

A inclusão social e a redução da pobreza são um fim em si mesmo. Além disso, constituem 
um meio para reforçar a recuperação e melhorar o funcionamento da economia europeia, uma 
vez que mais pessoas terão uma oportunidade real de prosperar. Por este motivo, justifica-se e 
é necessário investir também nestes objetivos.

As medidas temporárias são financiadas excecionalmente através do FSE, em especial no que 
se refere aos regimes de tempo de trabalho reduzido e ao apoio aos trabalhadores por conta 
própria, o que não deve ser algo regular. Esse apoio deve ser cuidadosamente ponderado, a 
fim de não colocar outros grupos vulneráveis em risco durante as crises devido à reafetação de 
fundos, evitar abusos por parte das entidades que recebem o apoio financeiro e assegurar um 
controlo participativo que envolva o Parlamento Europeu e as partes interessadas relevantes.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise agrava as 
clivagens sociais, aumenta a perda de 
postos de trabalho e as desigualdades e 
dificulta o crescimento nos 
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súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas.

Estados-Membros, o que, por sua vez, 
agrava a já importante escassez de liquidez 
devido ao aumento súbito e importante dos 
investimentos públicos necessários nos 
sistemas de saúde e outros setores das 
economias nacionais. A situação 
excecional assim criada precisa de ter 
resposta através de medidas específicas.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 58 272 
800 000 EUR (a preços correntes) para 
autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 58 272 
800 000 EUR (a preços correntes) para 
autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital, social e resiliente da 
economia, com vista a mobilizar 
rapidamente recursos para a economia real 
através dos programas operacionais 
existentes. Os recursos para 2020 resultam 
de um aumento dos recursos disponíveis 
para a coesão económica, social e 
territorial no quadro financeiro plurianual 
para 2014-2020, ao passo que os recursos 
para 2021 e 2022 provêm do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
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Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

(A presente alteração (ou seja, o 
aditamento da palavra «social» à 
expressão «no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da 
economia») aplica-se a todo o texto, 
incluindo ao título. Caso seja aprovada, 
deverão ser introduzidas as adaptações 
correspondentes.)

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital, social 
e resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
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iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Tendo em conta que 
se prevê que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os Estados-
Membros devem utilizar antes de mais os 
recursos adicionais principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido, e apoiar os 
trabalhadores por conta própria, a criação 
de emprego, em especial para as pessoas 
em situação vulnerável, as medidas de 
apoio ao emprego dos jovens, à educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 

(10) Quanto ao FSE, os Estados-
Membros devem utilizar antes de mais os 
recursos adicionais principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido, e apoiar os 
trabalhadores por conta própria, a criação 
de emprego, em especial para as pessoas 
em situação vulnerável, as medidas de 
apoio ao emprego dos jovens, à educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, a inclusão social e a luta 
contra a pobreza, com particular destaque 
para a pobreza infantil, e melhorar o 
acesso aos serviços universais, inclusivos 
e de elevada qualidade, nomeadamente os 
cuidados de saúde e os serviços sociais de 
interesse geral, incluindo para as crianças. 
Deve esclarecer-se que, nas atuais 
circunstâncias excecionais, o apoio a 
regimes de trabalho de curta duração para 
os trabalhadores por conta de outrem e por 
conta própria, no contexto da pandemia de 
emissões de COVID-19, pode ser prestado 
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regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

mesmo quando não é combinado com 
medidas ativas do mercado de trabalho, a 
menos que estas últimas sejam impostas 
pelo direito nacional. O apoio da União a 
esses regimes de tempo de trabalho 
reduzido deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos dos 
parceiros sociais e da sociedade civil, 
incluindo as organizações não 
governamentais e os organismos 
responsáveis pela promoção da inclusão 
social, da igualdade de género e da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios de parceria.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Dada a urgência da situação 
relacionada com a pandemia de 
COVID-19, o presente regulamento deve 
entrar em vigor na data da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

(18) Dada a urgência da situação 
relacionada com a pandemia de 
COVID-19, o presente regulamento deve 
entrar em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 5 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos estabelecidos no artigo 92.º, 
n.º 4, não se aplicam à dotação inicial ou 
às suas transferências subsequentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
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trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, a inclusão social e a luta 
contra a pobreza, com particular destaque 
para a pobreza infantil, em particular para 
apoiar a transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços 
universais, inclusivos e de elevada 
qualidade, nomeadamente os cuidados de 
saúde e os serviços sociais de interesse 
geral, incluindo as crianças.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 26.º, n.º 4, os 
Estados-Membros podem estabelecer um 
novo programa operacional específico ao 
abrigo do novo objetivo temático referido 
no n.º 10. Não é necessária a avaliação ex 
ante prevista no artigo 55.º.

Em derrogação do artigo 26.º, n.º 4, os 
Estados-Membros podem estabelecer um 
novo programa operacional específico ao 
abrigo do novo objetivo temático referido 
no n.º 9. Não é necessária a avaliação ex 
ante prevista no artigo 55.º.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 10 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Os elementos referidos no artigo 96.º, n.º 2, 
primeiro parágrafo, alínea b), subalíneas v) 
e vii), n.º 4, n.º 6, alíneas b) e c), e n.º 7, 
não são exigidos para o novo programa 
operacional específico. Os elementos 
previstos no artigo 96.º, n.º 3, só são 
exigidos quando for prestado o apoio 
correspondente.

Os elementos referidos no artigo 96.º, n.º 2, 
primeiro parágrafo, alínea b), subalíneas v) 
e vii), e n.º 6, alíneas b) e c), não são 
exigidos para o novo programa operacional 
específico. Os elementos previstos no 
artigo 96.º, n.º 3, só são exigidos quando 
for prestado o apoio correspondente.

Or. en


