
PR\1210542PT.docx PE655.741v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2020/0105(COD)

30.7.2020

***I
PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de 
medidas específicas para fazer face à crise da COVID-19
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatora: Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE655.741v01-00 2/12 PR\1210542PT.docx

PT

PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à introdução de medidas específicas 
para fazer face à crise da COVID-19
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2020)0223),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 175.º, n.º 3, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0151/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 10 de junho de 
20201,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A9-0000/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Aprova a sua declaração anexa à presente resolução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 

(3) Os Estados-Membros foram 
afetados pelas consequências da pandemia 

1Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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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.

de COVID-19 de uma forma sem 
precedentes. Para as pessoas ou os 
agregados familiares em situação de 
vulnerabilidade, o vírus representa uma 
causa adicional de empobrecimento e 
agrava os fatores existentes, limitando, 
por sua vez, a capacidade destas pessoas e 
famílias para escaparem à pobreza e 
evitarem situações de pobreza no futuro. 
A crise teve graves consequências 
económicas e sociais, agravando as 
condições de vida das pessoas que se 
encontram em situação de pobreza ou em 
risco de pobreza e gerando uma situação 
excecional a que é necessário dar reposta 
com medidas específicas consonantes com 
o Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 2

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, que, antes da 
pandemia de COVID-19, prestava apoio, 
por ano, a cerca de 13 milhões de pessoas 
na União, entre as quais se incluem 
aproximadamente 4 milhões de crianças 
com idade inferior a 15 anos. 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 
FEAD.

Or. en
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Alteração 3

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 carenciadas desde o início da 

(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 e resiliente 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 e aos dados 
estatísticos dos Estados-Membros, 
incluindo dados relativos à igualdade, e à 
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 que vivem em instituições 
segregadas, que tradicionalmente não são 
abarcados pelos serviços estatísticos dos 
Estados-Membros; para o efeito, devem 
ser recolhidos dados pertinentes e 
comparáveis com a participação de 
organizações não governamentais que 
trabalham no domínio da pobreza e da 
exclusão social. A fim de refletir o caráter 
evolutivo dos efeitos da crise, a repartição 
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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.

deve ser revista em 2021, com base no 
mesmo método de afetação que utiliza os 
últimos dados estatísticos e relativos à 
igualdade disponíveis, até 19 de outubro 
de 2021. Para dar uma resposta eficaz ao 
impacto social do surto de COVID-19 nas 
pessoas mais carenciadas, e em derrogação 
do artigo 92.º, n.º 7, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013, os Estados-
Membros também podem afetar uma parte 
dos recursos adicionais ao FEAD, antes ou 
ao mesmo tempo da dotação para o 
FEDER e o FSE. 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.

__________________ __________________
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 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os aspetos relativos ao género 
devem ser tidos em conta aquando da 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação do FEAD, em conformidade 
com o artigo 21.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, que 
estipula que é proibida a discriminação 
em razão do género, raça, cor, origem 
étnica ou social, características genéticas, 
idioma, religião ou crença, opiniões 
políticas ou outras, pertença a uma 
minoria nacional, riqueza, nascimento, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Or. en

Alteração 5

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 e resiliente 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.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O modo de execução do FEAD 
não deve ser alterado em consequência do 
presente regulamento, devendo continuar 
a ser o regime de gestão partilhada.

Or. en

Alteração 7

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 a recuperação social 
e resiliente da economia, é conveniente 
que os recursos adicionais não sejam 
sujeitos à obrigação de cofinanciamento.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD) é o instrumento que ajuda 
as pessoas que se encontram em situação de pobreza a dar os primeiros passos para sair da 
pobreza e da exclusão social. Cerca de 13 milhões de pessoas recebem anualmente apoio do 
FEAD, entre as quais se incluem aproximadamente 4 milhões de crianças com menos de 
15 anos de idade.

Os efeitos diretos e indiretos da pandemia de COVID-19 continuam a agravar-se em todos os 
Estados-Membros. A situação que se vive atualmente não tem precedentes e exige medidas 
excecionais adaptadas às circunstâncias, designadamente no que respeita ao apoio às pessoas 
com maiores necessidades prestado pelo FEAD.

A primeira Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus (CRII)1, sob a forma de um 
pacote de medidas que entrou em vigor em 1 de abril de 2020, introduziu uma série de 
alterações importantes no quadro legislativo aplicável aos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento, de modo a permitir uma resposta mais eficaz na situação atual. Foram adotadas 
medidas complementares no âmbito da Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus 
+ (CRII Plus)2. Este pacote incluía também alterações ao Regulamento (UE) n.º 223/20143 
(Regulamento FEAD), através do Regulamento (UE) 2020/559 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de abril de 20204, que entrou em vigor em 25 de abril de 2020. Estas 
alterações tinham por objetivo adaptar o FEAD, a fim de responder ao desafio da pandemia de 
COVID-19 e, em particular, de reagir rapidamente às novas necessidades adicionais dos 
grupos-alvo, que enfrentam novas dificuldades decorrentes desta crise. O regulamento 
introduziu, por conseguinte, medidas específicas de liquidez e de flexibilidade adicionais para 
permitir que os Estados-Membros enfrentassem a pandemia de COVID-19 no âmbito do 
FEAD, incluindo a possibilidade de prestação de ajuda alimentar e de assistência material de 
base através de vales.

Embora a situação esteja ainda a evoluir e os Estados-Membros estejam a atenuar as 
restrições impostas às sociedades e às empresas e a relançar as respetivas economias, os 
efeitos diretos e indiretos da crise já causaram danos em muitos setores. O processo de 
recuperação será moroso e não se pode excluir a necessidade de outras medidas de 
confinamento, uma vez que já estamos a assistir a novas vagas de COVID-19 em muitos 
Estados-Membros da UE. Neste contexto, corre-se o sério risco de assistirmos a um aumento 
do número de pessoas em situação de privação alimentar e material e, por conseguinte, são 
necessárias novas medidas para mitigar as consequências sociais da pandemia de COVID-19 
e assegurar, assim, uma recuperação socialmente equitativa em consonância com o Pilar 

1 Regulamento (UE) 2020/460 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março de 2020, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no respeitante a medidas específicas 
para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e noutros setores das suas economias 
em resposta ao surto de COVID-19 (Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus), (JO L 99 de 
31.3.2020, p. 5).
2 Regulamento (UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2020, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
em resposta ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
3 Regulamento (UE) n.º 223/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2014, relativo ao 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (JO L 72 de 12.3.2014, p. 1-41).
4 JO L 130 de 24.04.2020, p. 7.
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Europeu dos Direitos Sociais.

Em 27 de maio de 2020, a Comissão adotou uma proposta de Regulamento5 que altera o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/20136 do Conselho, e libertou recursos adicionais para 
ajudar os Estados-Membros a mitigar os danos decorrentes da crise no contexto da pandemia 
de COVID-19 e a preparar a recuperação social e resiliente 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 relatora entende que a Comissão deve determinar a repartição dos recursos adicionais para 
cada Estado-Membro com base num método de afetação assente nos dados estatísticos 
objetivos mais recentes referentes à prosperidade relativa e aos dados estatísticos dos 
Estados-Membros, incluindo dados relativos à igualdade, e à 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 que vivem em instituições segregadas, 
que tradicionalmente não são abarcados pelos serviços estatísticos dos Estados-Membros; 
para o efeito, devem ser recolhidos dados pertinentes e comparáveis com a participação de 
organizações não governamentais que trabalham no domínio da pobreza e da exclusão social. 
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 e relativos à 
igualdade disponíveis, até 19 de outubro de 2021. 

A relatora salienta que para dar uma resposta eficaz ao impacto social do surto de COVID-19 
nas pessoas mais carenciadas, e em derrogação do artigo 92.º, n.º 7, do Regulamento 
n.º 1311/2013, os Estados-Membros devem, se for caso disso, atribuir uma parte dos recursos 
adicionais ao FEAD (antes ou ao mesmo tempo da dotação para o FEDER e o FSE). Por fim, 
os aspetos relativos ao género devem ser tidos em conta aquando da preparação, execução, 
monitorização e avaliação do fundo, em conformidade com o artigo 21.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

5 COM(2020) 446.
6 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).


