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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 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 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O respeito da igualdade de géneros 
é confirmado em toda a Estratégia 
Europa 2020 como um dos valores 
fundamentais da União, salientando a 
necessidade de promover políticas de 
igualdade de género por forma a 
aumentar a participação a nível da força 
de trabalho e contribuir para o 
crescimento e a coesão social. A sua 
iniciativa emblemática “Agenda para 
novas qualificações e novos empregos” 
estabelece que os Estados-Membros 
devem promover novas formas de 
equilíbrio entre vida profissional e vida 
privada e a igualdade de géneros. Além 
disso, em 2010, a Comissão adotou uma 
estratégia para promover a igualdade 
entre mulheres e homens na Europa, 
visando nomeadamente utilizar melhor o 
potencial das mulheres, contribuindo 
desse modo para os objetivos económicos 
e sociais globais da União. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O efeito prejudicial da perda de 
empregos é agravado em determinados 
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grupos para os quais a reinserção no 
mercado de trabalho é mais difícil, em 
particular, as trabalhadoras não 
qualificadas ou com poucas qualificações, 
mães solteiras e mulheres com 
responsabilidades familiares. A crise 
económica e financeira e o respetivo 
impacto na redução dos financiamentos 
do setor público conduziram, por sua vez, 
a uma maior perda de empregos e a mais 
insegurança para milhões de mulheres, 
nomeadamente as que têm contratos 
temporários ou a tempo parcial e que 
exercem uma atividade sazonal. Por 
conseguinte, a igualdade de acesso ao 
FEG deve aplicar-se a todos os contratos 
de trabalho;

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Nos termos dos artigos 8.° e 10.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
aplicação das prioridades, financiadas 
pelo Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG) contribua para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, tendo igualmente em 
consideração o Pacto Europeu para a 
Igualdade entre Homens e Mulheres 
2011-2020. 
A implementação eficaz do princípio da 
igualdade entre homens e mulheres deve 
incluir dados e indicadores discriminados 
por sexo, objetivos e critérios em matéria 
de igualdade de géneros, com a 
participação dos organismos competentes 
em matéria de igualdade de géneros nas 
diversas fases de implementação, em 
particular na planificação, na 
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monitorização e na avaliação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Para proteger a dimensão de género 
do FEG, deve ser dada uma atenção 
especial às mulheres que são forçadas a 
aceitar empregos precários, a tempo 
parcial e temporários devido a numerosas 
interrupções, relacionadas com a 
maternidade e os cuidados prestados a 
crianças e a idosos seus familiares.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ao definir um pacote coordenado de 
medidas ativas do mercado de trabalho, os 
Estados-Membros devem favorecer ações 
que contribuam significativamente para a 
empregabilidade dos trabalhadores 
despedidos. Os Estados-Membros devem 
almejar uma taxa de reintegração no 
emprego ou em novas atividades de pelo 
menos 50% dos trabalhadores visados no 
prazo de 12 meses a contar da data da 
candidatura.

(10) Ao definir um pacote coordenado de 
medidas ativas do mercado de trabalho, os 
Estados-Membros devem favorecer ações 
que contribuam significativamente para a 
empregabilidade dos trabalhadores 
despedidos. Os Estados-Membros devem 
almejar uma taxa de reintegração no 
emprego ou em novas atividades de pelo 
menos 50% dos trabalhadores visados no 
prazo de 12 meses a contar da receção da 
assistência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

As ações que beneficiam de contribuições As ações que beneficiam de contribuições 
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financeiras do Fundo nos termos do artigo 
2.º, alíneas a) e b), visam garantir que um 
mínimo de 50% dos trabalhadores que 
participam nessas ações encontra um 
emprego estável no prazo de um ano a 
partir da data da candidatura.

financeiras do Fundo nos termos do artigo 
2.º, alíneas a) e b), visam garantir que um 
mínimo de 50% dos trabalhadores que 
participam nessas ações encontra um 
emprego estável no prazo de um ano a 
partir da receção da assistência.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) o “princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres” 
significa que não haverá discriminação 
alguma em razão de sexo nas diversas 
fases de aplicação da contribuição 
financeira, em particular na seleção dos 
grupos-alvo e na definição de critérios, 
indicadores e beneficiários;

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) medidas especiais limitadas no tempo, 
tais como subsídios de procura de 
emprego, incentivos ao recrutamento 
destinados aos empregadores, subsídios de 
mobilidade, ajudas de custo ou subsídios 
de formação (incluindo subsídios para
prestadores de cuidados ou serviços de 
substituição na exploração agrícola), todas 
limitadas à duração da procura ativa de 
trabalho e das atividades de formação e 
aprendizagem ao longo da vida:

(b) medidas especiais limitadas no tempo, 
tais como subsídios de procura de 
emprego, incentivos ao recrutamento 
destinados aos empregadores, subsídios de 
mobilidade, ajudas de custo ou subsídios 
de formação (incluindo subsídios para a 
guarda de crianças e cuidados com outros 
dependentes ou serviços de substituição na 
exploração agrícola), todas limitadas à 
duração da procura ativa de trabalho e das 
atividades de formação e aprendizagem ao 
longo da vida:

Alteração 9
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) incentivos dirigidos, em particular, aos 
trabalhadores desfavorecidos ou mais 
velhos para permanecerem no mercado de 
trabalho ou a ele regressarem.

(c) incentivos dirigidos, em particular, aos 
trabalhadores desfavorecidos e aos que se 
encontram em maior risco de pobreza, 
como as mulheres - sobretudo as mães 
solteiras - ou aos trabalhadores mais 
velhos para permanecerem no mercado de 
trabalho ou a ele regressarem.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) medidas financeiras, por exemplo 
instrumentos como o microcrédito, para 
apoiar trabalhadores que estejam numa 
posição particularmente vulnerável, como 
as pessoas com deficiência, as mães 
solteiras e os idosos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O custo das medidas referidas na alínea 
b) não pode exceder 50% do custo total do 
pacote coordenado de serviços 
personalizados constantes do presente 
número.

Suprimido

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) identificação, quando tal for aplicável, 
das empresas que procederam aos 
despedimentos, dos fornecedores ou 
produtores a jusante, dos setores e das 
categorias dos trabalhadores em questão;

(c) identificação, quando tal for aplicável, 
das empresas que procederam aos 
despedimentos, dos fornecedores ou 
produtores a jusante, dos setores e das 
categorias dos trabalhadores em questão
utilizando dados desagregados por 
género;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros 
garantem a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género nas diversas fases de 
execução da contribuição financeira. A 
Comissão e o Estado-Membro em questão 
adotam as medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
da origem racial ou étnica, da religião ou 
crença, de deficiência, da idade, da 
orientação sexual e tipo de contrato ou 
relação de trabalho nas diversas fases de 
execução da contribuição financeira e no 
acesso à mesma.

A Comissão e os Estados-Membros 
aplicam o princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres, o 
que significa que não tolerarão 
discriminação alguma em razão do sexo, e
garantem a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género nas diversas fases de 
execução da contribuição financeira, em 
particular na seleção dos grupos-alvo e na 
definição de critérios, indicadores e 
beneficiários.

A Comissão e o Estado-Membro em 
questão adotam as medidas adequadas 
para evitar qualquer discriminação em 
razão do sexo, da origem racial ou étnica, 
da religião ou crença, de deficiência, da 
idade, da orientação sexual e tipo de 
contrato ou relação de trabalho nas 
diversas fases de execução da 
contribuição financeira e no acesso à 
mesma.
Ao requerer e utilizar os recursos do 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização, os Estados-Membros 
apoiam, em particular, os grupos sociais 



AD\901045PT.doc 9/13 PE483.818v02-00

PT

mais vulneráveis, incluindo as mulheres, 
no caso das quais as disparidades 
salariais significativas entre homens e 
mulheres afetam também o montante do 
subsídio de desemprego, ao mesmo tempo 
que o desemprego de longa duração reduz 
ainda mais as pensões.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

As despesas são elegíveis para contribuição 
financeira a partir das datas fixadas no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea h), nas quais o 
Estado-Membro dá início aos serviços 
personalizados aos trabalhadores visados 
ou incorre em despesas administrativas 
para a execução do FEG, em conformidade 
com o disposto no artigo 7.º, n.ºs 1 e 3, 
respetivamente. No caso dos agricultores, 
as despesas são elegíveis para contribuição 
financeira a partir da data fixada no ato 
delegado adotado nos termos do artigo 4.º, 
n.º 3.

As despesas são elegíveis para contribuição 
financeira a partir das datas fixadas no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea f), nas quais o 
Estado-Membro dá início aos serviços 
personalizados aos trabalhadores visados 
ou incorre em despesas administrativas 
para a execução do FEG, em conformidade 
com o disposto no artigo 7.º, n.ºs 1 e 3, 
respetivamente. No caso dos agricultores, 
as despesas são elegíveis para contribuição 
financeira a partir da data fixada no ato 
delegado adotado nos termos do artigo 4.º, 
n.º 3.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar no prazo de 15 meses após a 
data da candidatura nos termos do artigo 
8.º, n.º 1, ou até à data fixada no ato 
delegado adotado nos termos do artigo 4.º, 
n.º 3, o Estado-Membro apresenta à 
Comissão um relatório intercalar sobre a 
execução da contribuição financeira onde 
dá conta, nomeadamente do financiamento, 
do calendário e tipo de ações já realizadas 
e da taxa de reinserção no emprego, ou 

O mais tardar no prazo de 15 meses após a 
data da candidatura nos termos do artigo 
8.º, n.º 1, ou até à data fixada no ato 
delegado adotado nos termos do artigo 4.º, 
n.º 3, o Estado-Membro apresenta à 
Comissão um relatório intercalar sobre a 
execução da contribuição financeira onde 
dá conta, nomeadamente do financiamento, 
do calendário e tipo de ações já realizadas 
e da taxa de reinserção no emprego,
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ainda de novas atividades finalizadas 12 
meses após a data da candidatura.

nomeadamente com referência à 
dimensão de género, ou ainda de novas
atividades finalizadas 12 meses após a data 
da candidatura.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma descrição das ações empreendidas 
e planeadas pelas autoridades nacionais, 
regionais ou locais, os fundos da União, os 
parceiros sociais e as empresas, incluindo
uma estimativa da forma como contribuem 
para a reinserção dos trabalhadores no 
emprego ou para novas atividades.

(b) uma descrição das ações empreendidas 
e planeadas pelas autoridades nacionais, 
regionais ou locais, os fundos da União, os 
parceiros sociais e as empresas, incluindo 
uma estimativa da forma como contribuem 
para a reinserção dos trabalhadores no 
emprego ou para novas atividades e para o 
princípio da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que possível, os dados são 
repartidos (discriminados) por sexo.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2015, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
dois em dois anos até 1 de agosto, um 
relatório quantitativo e qualitativo sobre as 
atividades realizadas nos dois anos 
anteriores ao abrigo do presente 

1. A partir de 2015, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
dois em dois anos até 1 de agosto, um 
relatório quantitativo e qualitativo sobre as 
atividades realizadas nos dois anos 
anteriores ao abrigo do presente 
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regulamento e do Regulamento n.º 
1927/2006. Do relatório, que incide 
essencialmente sobre os resultados obtidos 
pelo FEG, devem constar, em especial, 
informações relativas às candidaturas 
apresentadas, às decisões adotadas, às 
ações financiadas, incluindo a sua 
complementaridade com ações financiadas 
pelos fundos da União, nomeadamente o 
Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo 
Europeu Agrícola para o Desenvolvimento 
Rural (FEADER), e ao encerramento das 
contribuições financeiras concedidas. O 
relatório deve conter igualmente 
informações sobre as candidaturas 
rejeitadas ou reduzidas por falta de 
dotações suficientes ou por inelegibilidade.

regulamento e do Regulamento n.º 
1927/2006. Do relatório, que incide 
essencialmente sobre os resultados obtidos 
pelo FEG, devem constar, em especial, 
informações relativas às candidaturas 
apresentadas, às decisões adotadas e às 
ações financiadas, bem como informações 
sobre as atividades que visam o objetivo 
da igualdade entre mulheres e homens, 
informações e estatísticas sobre a taxa de 
reinserção dos trabalhadores, 
nomeadamente com referência às 
categorias mais vulneráveis como as 
mulheres e os idosos, e ao encerramento 
das contribuições financeiras concedidas.
Para esse fim o relatório inclui uma 
avaliação da sua complementaridade com 
ações financiadas pelos fundos da União, 
nomeadamente o Fundo Social Europeu 
(FSE) e o Fundo Europeu Agrícola para o 
Desenvolvimento Rural (FEADER). O 
relatório conterá igualmente informações 
sobre as candidaturas rejeitadas ou 
reduzidas por falta de dotações suficientes 
ou por inelegibilidade. Sempre que 
possível, os dados constantes do relatório 
são repartidos (discriminados) por sexo.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) até 31 de dezembro de 2022, uma 
avaliação ex post, com a assistência de 
peritos externos, a fim de avaliar o impacto 
do FEG e o seu valor acrescentado.

(b) até 31 de dezembro de 2022, uma 
avaliação ex post, com a assistência de 
peritos externos, incluindo peritos no 
domínio da igualdade de género, a fim de 
avaliar o impacto do FEG e o seu valor 
acrescentado.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) verificar a definição e aplicação de 
disposições de gestão e controlo de forma a 
garantir que os fundos da União estão a ser 
usados com eficácia e correção, de acordo 
com os princípios da boa gestão financeira;

(a) verificar a definição e aplicação de 
disposições de gestão e controlo de forma a 
garantir que os fundos da União estão a ser 
usados com eficácia e correção, de acordo 
com os princípios da boa gestão financeira
e da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No âmbito da gestão e controlo 
financeiro, os Estados-Membros 
asseguram que os organismos 
responsáveis incluem peritos em matéria 
de igualdade de género.
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