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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
igualdade de género seja uma política 
horizontal presente em todos os atos das 
instituições europeias e que a 
implementação das prioridades 
financiadas pelos Fundos QEC contribua 
para a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e tenha em conta 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 baseados no 
género, bem como objetivos e critérios em 
matéria de igualdade de géneros, com a 
participação de organismos competentes 
em matéria de igualdade de géneros nas 
diversas fases de implementação, 
nomeadamente no planeamento, no 
acompanhamento e na avaliação.
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Alteração2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não-
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado 
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não-
governamentais, organizações de 
mulheres e organismos responsáveis pela
promoção dos direitos das mulheres e do 
respeito pelos princípios da igualdade de 
género e da não-discriminação, 
organizações não-governamentais que 
promovam a inclusão social e 
organizações ativas nos domínios da 
cultura, da educação e da juventude. Será
prestada especial atenção aos grupos 
suscetíveis de serem afetados pelos 
programas e de terem dificuldades em 
influenciá-los. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Neste sentido, os 
parceiros devem representar os diferentes 
níveis territoriais, de acordo com a 
estrutura institucional dos Estados-
Membros. Deverão ser atribuídos poderes 
à Comissão para adotar atos delegados que 
prevejam um código de conduta, a fim de 
garantir uma participação coerente dos 
parceiros na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos contratos de 
parceria e dos programas. A cooperação 
com os parceiros deve seguir as melhores 
práticas. Os Estados-Membros devem 
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assegurar um nível adequado de 
assistência técnica a fim de promover o 
seu envolvimento e participação em todas 
as fases do processo de programação.

 Alteração3

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União deve, em todas as fases de 
execução do Fundos QEC, procurar
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como combater a discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

(11) Nos esforços desenvolvidos para 
reforçar a coesão económica, territorial e 
social, a União procura, em todas as fases 
de execução do Fundos QEC, eliminar 
todos os tipos de desigualdades e promover 
os direitos das mulheres e a igualdade 
entre mulheres e homens, tendo em conta 
a Estratégia da UE para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens 2010-2015, o 
Pacto Europeu para a Igualdade de 
Género 2011-2020, bem como os atos de 
execução e demais políticas aos níveis da 
UE, nacional e regional em aplicação do 
artigo 8.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, bem 
como combater a discriminação e a 
violência em razão do sexo, raça ou origem 
étnica, religião ou crença, idade, orientação 
sexual ou deficiência, em particular tendo 
em conta a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que está em vigor desde 3 de 
maio de 2008, e as políticas da UE que 
implementam a Convenção das Nações 
Unidas. Consequentemente, as operações 
estatísticas ligadas à aplicação dos fundos 
deverão introduzir gradualmente 
indicadores que permitam estimar o 
impacto da aplicação dos diferentes 
fundos e programas na eliminação das 
referidas discriminações.
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Alteração4

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deve 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC.

(16) Com base no Quadro Estratégico 
Comum, cada Estado-Membro deve 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional e definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da União, 
através da programação dos Fundos QEC. 
O Contrato de Parceria deve garantir a 
inclusão entre os seus objetivos e 
prioridades da promoção dos direitos das 
mulheres, do respeito pelo princípio da 
igualdade entre homens e mulheres, bem 
como da perspetiva de género na 
produção de dados e nas avaliações.

Alteração5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de 
forma a assegurar que a eficácia das 
despesas no âmbito dos Fundos QEC é 
apoiada por políticas económicas sólidas e 
que os Fundos QEC podem, se 
necessário, ser reorientados para lidar 
com os problemas económicos que um 
país enfrente. Este processo deve ser 
gradual, começando pela alteração do 
Contrato de Parceria e dos programas, no 
sentido de apoiar as recomendações do 
Conselho para enfrentar os desequilíbrios 

Suprimido
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macroeconómicos e as dificuldades 
sociais e económicas. Caso, apesar da 
utilização reforçada dos Fundos QEC, um 
Estado-Membro não tome medidas 
eficazes em matéria de governação 
económica, a Comissão deve poder 
suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 
suspensão na economia do Estado-
Membro em causa. As suspensões devem 
ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao Estado-
Membro em causa, assim que este último 
tomar as medidas necessárias.

Justificação

A suspensão de pagamentos e autorizações dos Fundos QEC a países com fragilidades 
económicas irá apenas acentuar os desequilíbrios e as desigualdades sociais e territoriais, o 
que afetará particularmente as mulheres.

Alteração6

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos QEC, a fim de melhorar a 
qualidade da execução e da conceção dos 
programas, bem como determinar o seu 
impacto em relação às metas da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e em relação ao PIB 

(32) É necessário avaliar a eficácia, a 
eficiência e o impacto da assistência dos 
Fundos QEC, a fim de melhorar a 
qualidade da execução e da conceção dos 
programas, bem como determinar o seu 
impacto em relação às metas da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e em relação ao 
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e ao desemprego, sempre que pertinente. 
As responsabilidades dos Estados-
Membros e da Comissão a este respeito 
deverão ser especificadas.

PIB, ao desemprego, à integração da 
igualdade de género e da acessibilidade,
sempre que pertinente. As 
responsabilidades dos Estados-Membros e 
da Comissão a este respeito deverão ser 
especificadas.

Alteração7

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa.

(33) A fim de melhorar a qualidade e a 
conceção de cada programa, e verificar se 
os objetivos e as metas podem ser 
alcançados, deve ser realizada uma 
avaliação ex ante a cada programa. Essa 
avaliação deve incluir uma apreciação 
dos princípios horizontais previstos nos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º do presente 
Regulamento.

Alteração8

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, deve ser 
criado o Mecanismo «Interligar a Europa». 
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 

(57) É necessário fixar os limites dos 
recursos atribuídos ao objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego e adotar critérios objetivos para a 
sua afetação às regiões e aos 
Estados-Membros. Para incentivar a 
necessária aceleração do desenvolvimento 
de infraestruturas no setor dos transportes e 
da energia, bem como no setor das 
tecnologias da informação e da 
comunicação em toda a União, deve ser 
criado o Mecanismo «Interligar a Europa». 
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
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Coesão para o Mecanismo «Interligar a 
Europa» deve limitar-se a um limite 
máximo que deve ser fixado tendo em 
conta a capacidade desse Estado-Membro 
para absorver essas dotações. Além disso, 
em conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas, promover a inclusão social 
e o desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE em 
cada país.

Coesão para o Mecanismo «Interligar a
Europa» deve limitar-se a um limite 
máximo que deve ser fixado tendo em 
conta a capacidade desse Estado-Membro 
para absorver essas dotações. Além disso, 
em conformidade com o objetivo global de 
redução da pobreza, é necessário reorientar 
o regime de ajuda alimentar às pessoas 
desfavorecidas por grupo social e género, 
promover a inclusão social e o 
desenvolvimento harmonioso da União. 
Está previsto um mecanismo que transfere 
os recursos para este instrumento e 
assegura que sejam constituídos por 
dotações do FSE, através de uma redução 
correspondente da percentagem mínima 
dos Fundos Estruturais a afetar ao FSE em 
cada país.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos, definir uma lógica de 
intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.

(61) É necessário estabelecer disposições 
adicionais relativas à programação, gestão, 
monitorização e controlo dos programas 
operacionais apoiados pelos Fundos. Os 
programas operacionais devem fixar eixos 
prioritários correspondentes a objetivos 
temáticos e aos princípios horizontais 
previstos nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do 
presente Regulamento, definir uma lógica 
de intervenção coerente para abordar as 
necessidades de desenvolvimento 
identificadas e estabelecer o quadro para a 
avaliação de desempenho. Devem também 
incluir outros elementos necessários à 
aplicação eficaz e eficiente desses Fundos.
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Alteração10

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros, tal deve limitar-
se aos dados recolhidos continuamente, 
devendo a sua transmissão ser realizada 
por via eletrónica.

(67) Para assegurar a disponibilidade de 
informações essenciais e atualizadas sobre 
a execução dos programas, é necessário 
que os Estados-Membros forneçam 
regularmente à Comissão os principais 
dados. A fim de evitar um ónus adicional 
para os Estados-Membros, tal deve limitar-
se aos dados recolhidos continuamente, 
devendo a sua transmissão ser realizada 
por via eletrónica. Os dados devem estar 
segregados por sexo, sempre que possível.

Alteração11

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, deverá proceder à 
avaliação ex post dos Fundos, com vista a 
obter informações, ao nível adequado, 
sobre os resultados e o impacto das 
intervenções financiadas.

(69) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, deverá proceder à 
avaliação ex post dos Fundos, com vista a 
obter informações, ao nível adequado, 
sobre os resultados e o impacto das 
intervenções financiadas. A Comissão e os 
Estados-Membros devem garantir a 
inclusão da perspetiva de género e da 
repartição por sexo em todas as 
avaliações e relatórios dos progressos 
realizados.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «programação», o processo de (4) «programação», o processo de 
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organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, com vista a executar, numa base 
plurianual, a ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros para a consecução da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

organização, de tomada de decisões e de 
afetação de recursos financeiros em várias 
fases, em conformidade com o artigo 5.º, a 
fim de executar, numa base plurianual, a 
ação conjunta da União e dos 
Estados-Membros com vista à consecução 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação.

9. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguraram a eficácia dos Fundos QEC, 
em especial através da monitorização, da 
apresentação de relatórios e da avaliação, 
bem como da transparência do processo 
de seleção, sublinhando a necessidade de 
tornar públicas as justificações.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) as instituições, as organizações e os 
grupos suscetíveis de influenciar a 
implementação dos programas ou de ser 
afetados pela mesma, sendo prestada 
especial atenção aos grupos suscetíveis de 
serem afetados pelos programas e de 
terem dificuldades em influenciá-los, em 
particular as pessoas com necessidades 
especiais e os grupos marginalizados.
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Alteração15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não-
discriminação. 

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não-
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade entre 
mulheres e homens, dos direitos das 
mulheres, das liberdades fundamentais e 
da não-discriminação, em particular as 
organizações de defesa dos direitos das 
mulheres, as organizações não-
governamentais que promovam a inclusão 
social e as organizações ativas nos 
domínios da cultura, da educação e da 
juventude.

Alteração16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos Estados-
Membros na preparação dos contratos de 
parceria e dos relatórios sobre os 
progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas.

2. Em conformidade com a abordagem de 
governação a vários níveis, os parceiros 
devem ser envolvidos pelos Estados-
Membros na preparação dos contratos de 
parceria e dos relatórios sobre os 
progressos realizados, bem como na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos programas. Os parceiros 
devem participar nos comités de 
monitorização dos programas, bem como 
selecionar e nomear os membros que irão 
representá-los no comité de 
monitorização. Todos os documentos de 
parceria devem garantir a inclusão da 
perspetiva de género e a repartição dos 
dados por sexo.
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Alteração17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e a não-discriminação, 
a participação das mulheres na vida 
política, económica e social e a integração 
coerente da perspetiva do género em todas 
as fases da preparação, programação e 
execução, monitorização e avaliação dos 
fundos QEC com métodos da análise da 
integração da perspetiva de género no 
orçamento. Os Estados-Membros deverão 
permitir ainda mais a participação 
equilibrada de homens e mulheres na 
gestão e implementação de programas 
operacionais a nível local, regional e 
nacional e fazer um relatório sobre o 
progresso nesta matéria. Os programas 
devem ser direcionados para a eliminação 
das discriminações entre homens e 
mulheres, nomeadamente no meio 
familiar e laboral.

Alteração18

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
durante a preparação e execução dos 
programas.

Os EstadosMembros e a Comissão devem 
tomar as medidas necessárias e adequadas 
para evitar e combater todos os tipos de
discriminação e violência em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, durante a preparação e execução 
dos programas, nomeadamente quando 
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estabelecerem critérios e indicadores e 
quando selecionarem beneficiários, 
prestando especial atenção às pessoas que 
enfrentam discriminações múltiplas.
Todos os dados devem, sempre que 
possível, ser analisados por género.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a integração da perspetiva de género 
na orientação dos programas e para a 
avaliação, os Estados-Membros 
colaborarão entre si e com o Eurostat com 
vista ao desenvolvimento de indicadores 
ad hoc. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada Fundo QEC apoia os seguintes 
objetivos temáticos, em conformidade com 
a sua missão, a fim de contribuir para a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

Cada Fundo QEC deve apoiar os seguintes 
objetivos temáticos, em conformidade com 
o objetivo fundamental de contribuir para a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, bem 
como de promover a igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
perspetiva do género:

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 7-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) proteger os direitos da mulher e 
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reforçar a igualdade dos géneros.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral;

(8) promover o emprego e apoiar a 
mobilidade laboral, e combater a 
discriminação, prestando especial atenção 
ao acesso das mulheres ao mercado de 
trabalho e às condições para esse acesso;

Alteração23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) promover a inclusão social e combater 
a pobreza;

(9) promover a inclusão social, integrar as 
questões de género e de acessibilidade,  
combater a pobreza, as desigualdades 
sociais e a discriminação com base no 
género, prestando especial atenção à 
situação das mulheres que constituem um 
grupo vulnerável no que se refere à 
exclusão social, à precariedade e à 
pobreza;

Alteração24

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) investir no ensino, nas competências e 
na aprendizagem ao longo da vida;

(10) investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida, em particular com medidas a 
favor das mulheres, salientando a 
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importância deste aspeto para a promoção 
social das mulheres e o reforço das suas 
capacidades, o que contribui para a sua 
participação na vida política, económica e 
social;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente.

(11) reforçar a capacidade institucional e 
uma administração pública eficiente e 
participativa e promover o reforço das 
capacidades dos parceiros sociais, das 
organizações não-governamentais, das 
autoridades regionais e locais e de outras 
partes interessadas, em particular dos 
parceiros referidos no artigo 5.º do 
presente Regulamento.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada Fundo 
QEC e estão definidos nas regras 
específicas dos Fundos.

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada um dos 
Fundos cobertos pelo RDC e que estão 
definidos nas regras específicas dos 
Fundos, assegurando ao mesmo tempo 
que a perspetiva do género e a igualdade 
entre homens e mulheres são integradas 
em prioridades temáticas e em todas as 
fases de preparação, programação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
programas. Será conferida prioridade aos 
projetos que promovam simultaneamente 
mais do que um destes objetivos temáticos.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) as medidas de articulação com a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo::

a) as medidas de articulação com a 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, bem 
como de promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e da integração da 
perspetiva do género:

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC;

(ii) uma análise sucinta das avaliações ex 
ante dos programas que justifiquem a 
seleção dos objetivos temáticos e as 
afetações indicativas dos Fundos QEC, e a 
repartição de responsabilidades;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às mulheres, às comunidades 
marginalizadas e às pessoas com 
deficiência e, se for caso disso, incluindo a 
repartição financeira indicativa dos Fundos 
relevantes cobertos pelo RDC;
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os dados incluídos no Contrato de 
Parceria devem, sempre que possível, ser 
repartidos por género.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido 

Justificação

A suspensão de pagamentos e autorizações dos Fundos QEC a países com fragilidades 
económicas irá apenas acentuar os desequilíbrios e as desigualdades sociais e territoriais, o 
que afetará particularmente as mulheres.

Alteração 32

Proposta de regulamento
 Artigo 24 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, em consonância 
com o quadro estratégico comum e o 
Contrato de Parceria. Inclui, igualmente, 
disposições para garantir uma aplicação 
eficaz, eficiente e coordenada dos Fundos 
QEC e ações que permitam reduzir os 
encargos administrativos para os 
beneficiários.

1. Cada programa define uma estratégia em 
termos de contributo para a estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, bem como para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e a integração da perspetiva do 
género, em consonância com o quadro 
estratégico comum e o Contrato de 
Parceria. Inclui, igualmente, disposições 
para garantir uma aplicação eficaz, 
eficiente e coordenada dos Fundos QEC e 
ações que permitam reduzir os encargos 
administrativos para os beneficiários. 
Todos os dados devem, sempre que 
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possível, ser repartidos por género.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) indicadores relacionados com a 
dimensão de género no que respeita à 
participação nos programas e ao impacto 
dos Fundos Estruturais.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir uma descrição das ações 
desenvolvidas para ter em conta os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

4. Cada programa, exceto aqueles que 
visem exclusivamente a assistência técnica, 
deve incluir objetivos e etapas qualitativas 
e quantitativas mensuráveis para os 
indicadores referentes aos princípios 
horizontais previstos nos artigos 7 º e 8.º, 
se necessário, acrescidos de indicadores 
específicos dos programas e das ações 
específicas desenvolvidas para respeitar os 
princípios enunciados nos artigos 7.º e 8.º.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 

1. A Comissão avalia a coerência dos 
programas com o presente regulamento, as 
regras específicas dos Fundos, a eficácia do 
seu contributo para os objetivos temáticos 
e prioridades da União específicos para 
cada Fundo QEC, o Quadro Estratégico 
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Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais.

Comum, o Contrato de Parceria, as 
recomendações específicas formuladas 
para cada país ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
2, do Tratado, bem como as 
recomendações do Conselho adotadas em 
virtude do artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, 
tendo em conta a avaliação ex ante. Essa 
avaliação deve incidir, em particular, na 
adequação da estratégia do programa, nos 
objetivos, indicadores e metas 
correspondentes e na afetação dos recursos 
orçamentais. A decisão deve ser precedida 
de um processo transparente.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto; na 
formação do grupo deve procurar obter-se 
igualdade de género.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) incidir sobre objetivos que combatam 
as desigualdades sociais e a pobreza, e 
que promovam a igualdade entre homens 
e mulheres.
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia; 

a) a definição da zona e população 
abrangidas pela estratégia, referindo a 
segmentação por sexo;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem as funções 
respetivas dos grupos de ação local e das 
autoridades responsáveis pela aplicação 
dos programas relevantes, relativamente a 
todas as ações de execução relacionadas 
com a estratégia.

Os Estados-Membros definem as funções 
respetivas dos grupos de ação local e das 
autoridades responsáveis pela aplicação 
dos programas relevantes, relativamente a 
todas as ações de execução relacionadas 
com a estratégia. Há que prestar especial 
atenção à participação equilibrada de 
homens e mulheres nos grupos de ação 
locais e nos processos conexos.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) definir um procedimento de seleção não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações, que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;

b) definir um procedimento de seleção 
baseado na igualdade de géneros, não 
discriminatório e transparente e critérios 
para a seleção das operações que evitem 
conflitos de interesses, garantam que pelo 
menos 50 % dos votos nas decisões de 
seleção correspondem a parceiros do setor 
não público, assegurem a possibilidade de 
recurso das decisões de seleção e permitam 
uma seleção por procedimento escrito;
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os beneficiários finais apoiados pelos 
instrumentos financeiros também podem 
receber subvenções ou outro auxílio a 
título de um programa ou de outro 
instrumento apoiado pelo orçamento da 
União. Nesse caso, têm de ser mantidos 
registos separados para cada fonte de 
financiamento.

2. Os beneficiários finais apoiados pelos 
instrumentos financeiros também podem 
receber subvenções ou outro auxílio a 
título de um programa ou de outro 
instrumento apoiado pelo orçamento da 
União. Nesse caso, têm de ser mantidos 
registos separados para cada fonte de 
financiamento. Há que prestar uma 
assistência financeira e técnica especial 
às ações levadas a cabo por mulheres.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros referidos no 
artigo 5.º, em particular considerando os 
parceiros envolvidos na preparação dos 
programas em causa. Todos os membros 
do Comité de Monitorização gozam do 
direito de voto. Os Estados-Membros 
devem assegurar a igualdade de género 
neste organismo.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 

O Comité de Monitorização de um 
programa abrangido pelo objetivo de 
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Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse 
programa.

Cooperação Territorial Europeia inclui, 
igualmente, representantes dos outros 
países terceiros participantes nesse 
programa. Na decisão relativa à 
composição do Comité de Monitorização, 
deve ser tomado em consideração o 
princípio da igualdade entre homens e 
mulheres.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa e os 
progressos alcançados na consecução dos 
objetivos. Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

1. O Comité de Monitorização reúne-se, 
pelo menos, uma vez por ano, competindo-
lhe verificar a aplicação do programa e os 
progressos alcançados na consecução dos 
objetivos. Para isso, tem em conta os dados 
financeiros, os indicadores comuns e os 
indicadores específicos dos programas, 
nomeadamente os referentes à questão de 
género, incluindo eventuais alterações nos 
indicadores de resultados e nos progressos 
de utilização de metas quantificadas, bem 
como os objetivos intermédios definidos no 
quadro de desempenho.

Alteração45

Proposta de regulamento
 Artigo 44 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios
definidos no quadro de desempenho. Os 

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas que devem 
tomar em conta a dimensão de género, e 
metas quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
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dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas.

definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas. 
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as 
medidas corretivas adotadas. Sempre que 
possível, estes dados devem estar 
discriminados por sexo.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.ºs 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado em 2019 e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos 
objetivos do programa, bem como o seu 
contributo para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

4. Além das informações e avaliações 
previstas nos n.ºs 2 e 3, o relatório anual de 
execução apresentado em 2019 e o 
relatório final de execução dos Fundos 
QEC devem incluir informação e avaliar os 
progressos relativos ao cumprimento dos 
objetivos do programa, bem como o seu 
contributo para a realização da estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e o seu contributo 
para a igualdade entre homens e 
mulheres e para a integração da 
perspetiva de género.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, nomeadamente quanto aos 

b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como na promoção da 
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objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

igualdade entre homens e mulheres e na 
integração da perspetiva de género, 
nomeadamente quanto aos objetivos 
intermédios adotados para cada programa 
no quadro de desempenho e ao apoio 
utilizado para os objetivos relativos às 
alterações climáticas;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório de progresso anual, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

5. Em 2018 e 2020, a Comissão incluirá no 
seu relatório anual de progresso, a 
apresentar no Conselho Europeu da 
primavera, uma secção resumindo o 
relatório estratégico, em especial no que se 
refere aos progressos alcançados na 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como na promoção na 
igualdade entre homens e mulheres e na 
integração da perspetiva de género.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) e o desemprego.

1. Serão efetuadas avaliações com o 
objetivo de melhorar a qualidade da 
elaboração e aplicação dos programas, e 
avaliar a sua eficácia, eficiência e impacto. 
O impacto dos programas será avaliado em 
conformidade com a missão dos respetivos 
Fundos QCE, tendo em conta as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
igualdade entre homens e mulheres e a 
integração da perspetiva de género e, 
quando apropriado, o Produto Interno 
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Bruto (PIB) e o desemprego. 

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas.

2. Compete aos Estados-Membros garantir 
os recursos necessários para efetuar as 
avaliações, bem como os procedimentos a 
aplicar para a produção e recolha dos dados 
necessários a essas avaliações, incluindo os 
dados relativos aos indicadores comuns e, 
quando apropriado, aos indicadores 
específicos dos programas. Os dados 
devem estar segregados por género, 
sempre que possível.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, incluindo com os países 
terceiros. Para garantir uma maior 
eficiência na comunicação ao público em 
geral e mais sinergias entre as ações de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados a estas 
ações ao abrigo do presente regulamento 
contribuirão igualmente para a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estas prioridades estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento;

(f) ações de divulgação de informação, 
apoio à criação de redes, realização de 
ações de comunicação, sensibilização e 
promoção da cooperação e o intercâmbio 
de experiências, incluindo com os países 
terceiros. Para garantir uma maior 
eficiência na comunicação ao público em 
geral e mais sinergias entre as ações de 
comunicação realizadas por iniciativa da 
Comissão, os recursos afetados a estas 
ações ao abrigo do presente regulamento 
contribuirão igualmente para a
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União Europeia, 
desde que estas prioridades estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento; Uma vez que, de 
acordo com estudos efetuados, as 
mulheres têm menos acesso à informação 
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do que os homens, há que conferir 
especial ênfase ao acesso das mulheres à 
informação a nível nacional e europeu;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre o Estado-Membro e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

4. O intercâmbio oficial de informações 
entre o Estado-Membro e a Comissão é 
efetuado através de um sistema eletrónico 
de intercâmbio de dados criado em 
conformidade com os termos e as 
condições estabelecidos pela Comissão, 
por intermédio de atos de execução. Esses 
atos de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3. Sempre que possível,
estes dados devem estar discriminados por 
sexo.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) uma estratégia em termos de contributo 
do programa operacional para a estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, incluindo:

a) uma estratégia em termos de contributo 
do programa operacional para a estratégia 
da União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, bem como para a 
igualdade entre homens e mulheres e 
para a integração da perspetiva de género,
incluindo:
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas, 
bem como a afetação indicativa dos 
recursos financeiros;

(d) o contributo para a abordagem 
integrada estabelecida no Contrato de 
Parceria, com vista a responder às 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo em risco mais elevado de 
discriminação e exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e 
às mulheres, que em tempos de crise são
um grupo ainda mais vulnerável, bem 
como a afetação indicativa dos recursos 
financeiros; 

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, ao 
preparar, conceber e aplicar o programa 
operacional, garantindo em especial o 
acesso ao financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência;

(ii) uma descrição das ações específicas 
destinadas a promover a igualdade de 
oportunidades e evitar qualquer forma de 
discriminação por razões de sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade, orientação sexual ou 
identidade de género, ao preparar, 
conceber e aplicar o programa operacional, 
e também no estabelecimento de critérios 
e indicadores e seleção de beneficiários, 
garantindo em especial o acesso ao 
financiamento, de acordo com as 
necessidades dos diferentes grupos-alvo 
em risco de discriminação e, em particular, 
das pessoas com deficiência; 

Alteração 56
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Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e, se for caso disso, das 
disposições adotadas para integrar essa 
perspetiva no programa operacional e nas 
operações.

(iii) uma descrição do contributo para a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e das disposições adotadas para 
integrar essa perspetiva no programa 
operacional e nas operações, bem como 
das ações específicas desenvolvidas para 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia os grandes projetos, 
com base na informação referida no artigo 
91.º, a fim de determinar se o apoio 
proposto dos Fundos é justificado.

1. A Comissão avalia os grandes projetos, 
com base na informação referida no artigo 
91.º, a fim de determinar se o apoio 
proposto dos Fundos é justificado. A 
decisão deve ser precedida de um processo 
transparente.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A sua composição é decidida pelo Estado-
Membro, em acordo com a autoridade de 
gestão e respeitando o princípio de 
parceria.

A sua composição é decidida pelo Estado-
Membro, em acordo com a autoridade de 
gestão, respeitando o princípio de parceria 
e a promoção da igualdade de género na 
sua formação.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 3 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às comunidades 
marginalizadas e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

(i) os progressos na aplicação de medidas 
para fazer face às necessidades específicas 
das zonas geográficas mais afetadas pela 
pobreza ou de grupos-alvo em risco mais 
elevado de discriminação ou exclusão, 
dando especial atenção às mulheres, às 
comunidades marginalizadas e às pessoas 
com deficiência, e, se for caso disso, aos 
recursos financeiros utilizados;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia de comunicação é analisada e 
aprovada na primeira reunião do comité de 
monitorização, após a adoção do programa 
operacional.

A estratégia de comunicação é analisada e 
aprovada na primeira reunião do comité de 
monitorização, após a adoção do programa 
operacional. Para além dos aspetos 
técnicos relacionados com a difusão, a 
estratégia promoverá a orientação de 
género na linguagem utilizada em todos 
os suportes, de acordo com as boas 
práticas e as orientações elaboradas pelos 
diversos Estados, regiões e autoridades 
locais.    

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Compete à Comissão criar redes a nível 
da União, constituídas pelos membros 
designados pelos Estados-Membros e pelas 
autoridades de gestão, a fim de garantir o 
intercâmbio de informações sobre os 
resultados alcançados na aplicação das 
estratégias de comunicação, a troca de 

4. Compete à Comissão criar redes a nível 
da União, constituídas pelos membros 
designados pelos Estados-Membros e pelas 
autoridades de gestão, a fim de garantir o 
intercâmbio de informações sobre os 
resultados alcançados na aplicação das 
estratégias de comunicação, a troca de 



AD\906116PT.doc 31/32 PE487.962v02-00

PT

experiências relacionadas com a execução 
das medidas de informação e comunicação 
e o intercâmbio de boas práticas.

experiências relacionadas com a execução 
das medidas de informação e comunicação 
e o intercâmbio de boas práticas. É 
importante que as redes da União 
Europeia assegurem uma participação 
equilibrada de homens e mulheres.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 111 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta as deficiências 
específicas a abordar;

(1) a importância do eixo prioritário para a 
realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como para a igualdade 
entre homens e mulheres e para a 
integração da perspetiva de género, tendo 
em conta as deficiências específicas a 
abordar;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 143 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
de Coordenação dos Fundos. Esse comité é 
um comité na aceção do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
de Coordenação dos Fundos. Esse comité é 
um comité na aceção do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011. Na formação do 
Comité deve procurar obter-se igualdade 
de género.
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