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Alteração 19
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que cria, para o período de 
2014 a 2020, o Programa Direitos e 
Cidadania (Texto relevante para efeitos do 
EEE)

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que cria, para o período de 
2014 a 2020, o Programa Igualdade, 
Direitos e Cidadania (Texto relevante para 
efeitos do EEE)

Or. en

Justificação

O título do programa deve salientar que as secções do Programa PROGRESS relativas à 
igualdade entre homens e mulheres e à não discriminação constituem uma parte significativa 
do novo programa.

Alteração 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia assenta nos 
princípios da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem e pelas 
liberdades fundamentais, bem como do 
Estado de direito, princípios que são 
comuns aos Estados-Membros. Todos os 
cidadãos da União têm os direitos previstos 
no Tratado. A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, que, 
com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, se tornou juridicamente vinculativa 
na União, reflete os direitos fundamentais e 
as liberdades dos cidadãos da União. Estes 
direitos devem ser promovidos e 

(1) A União Europeia assenta nos 
princípios da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem, pelas 
liberdades fundamentais, bem como do 
Estado de direito, do respeito pelos direitos 
das mulheres, da igualdade entre homens 
e mulheres e da não discriminação,
princípios que são comuns aos Estados-
Membros. Todos os cidadãos da União têm 
os direitos previstos no Tratado. A Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, que, com a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa, se tornou juridicamente 
vinculativa na União, reflete os direitos 
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respeitados para se tornarem realidade. O 
seu pleno exercício deve ser garantido e 
quaisquer obstáculos devem ser 
derrubados.

fundamentais e as liberdades dos cidadãos 
da União. Estes direitos devem ser 
promovidos e respeitados para se tornarem 
realidade. O seu pleno exercício deve ser 
garantido e quaisquer obstáculos devem ser 
derrubados.

Or. fr

Alteração 21
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às 
eleições municipais, o direito à proteção 
consular e o direito de petição ao 
Parlamento Europeu. Devem sentir-se à 
vontade a viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 
encontrem.

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União e por convenções 
internacionais às quais a União tenha 
aderido. Devem poder exercer o direito de 
circular e residir livremente na União, o 
direito de votar e candidatar-se às eleições 
para o Parlamento Europeu e às eleições 
municipais, o direito à proteção consular e 
o direito de petição ao Parlamento 
Europeu. Devem sentir-se à vontade a 
viver, viajar e trabalhar noutro Estado-
Membro, confiando na proteção dos 
respetivos direitos e que o acesso de 
pessoas com deficiência é assegurado em 
situação de igualdade com os restantes 
cidadãos, independentemente do lugar da 
União Europeia em que se encontrem.

Or. en

Justificação

O programa abrange igualmente os direitos das pessoas, como definido nos objetivos gerais. 
Por conseguinte, é importante referir as obrigações impostas à UE em matéria de direitos do 
Homem, decorrentes da adesão a Tratados Internacionais. O acesso de pessoas com 
deficiência em situação de igualdade com os restantes cidadãos é um direito decorrente da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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Alteração 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às 
eleições municipais, o direito à proteção 
consular e o direito de petição ao 
Parlamento Europeu. Devem sentir-se à 
vontade a viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 
encontrem.

(3) Os cidadãos devem poder ter acesso e 
usufruir de todos os seus direitos, tal 
como consagrados nos Tratados, sem 
qualquer tipo de discriminação, 
nomeadamente em razão do sexo, da 
identidade de género e da expressão de 
género. Devem poder exercer o direito de 
circular e residir livremente na União, o 
direito de votar e candidatar-se às eleições 
para o Parlamento Europeu e às eleições 
municipais, o direito à proteção consular e 
o direito de petição ao Parlamento 
Europeu. Devem sentir-se à vontade a 
viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 
encontrem.

Or. en

Alteração 23
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A não discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual e a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres são valores comuns aos 
Estados-Membros. A luta contra todas as 
formas de discriminação é um objetivo 

(5) Nos termos dos artigos 10.º e 19.º do 
TFUE, a União deve ter como objetivo a 
luta contra a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, bem como a integração da
igualdade. A não discriminação está 
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contínuo que requer uma ação 
coordenada, nomeadamente através da 
atribuição de financiamento.

igualmente consagrada no artigo 21.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A luta contra todas as 
formas de discriminação e a proteção dos 
direitos das pessoas com deficiências 
resultam da adesão da União à 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e 
são objetivos contínuos que requerem uma 
ação coordenada, nomeadamente através 
da atribuição de financiamento.

Or. en

Justificação

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Alteração 24
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Nos termos dos artigos 2.º e 3.º, n.º 
3, do Tratado da União Europeia e do 
artigo 8.º do TFUE, a igualdade entre 
homens e mulheres é um valor 
fundamental e um objetivo da União e a 
União deve promover a igualdade de 
género em todas as suas atividades. A 
igualdade entre homens e mulheres está 
igualmente consagrada no artigo 23.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A promoção da 
igualdade de género em toda a União é 
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efetuada através de uma dupla abordagem 
de ações específicas e de uma integração 
efetiva da perspetiva do género nas 
tomadas de decisões políticas e nas 
atribuições orçamentais.

Or. en

Alteração 25
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o programa deve apoiar a 
integração da igualdade entre homens e 
mulheres e os objetivos da luta contra a 
discriminação em todas as suas atividades. 
Mediante a avaliação e o acompanhamento 
regular, deve analisar-se a forma como as 
questões relacionadas com a igualdade 
entre homens e mulheres e a luta contra a 
discriminação são abordadas pelas 
atividades do programa.

(6) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
TFUE, o programa criado pelo presente 
regulamento (o programa) deve apoiar a 
integração da igualdade entre homens e 
mulheres e os objetivos da luta contra a 
discriminação em todas as suas atividades 
e deve ser executado de modo a que a sua 
ação se reforce mutuamente em relação a 
outras atividades da União ou dos 
Estados-Membros que tenham os mesmos 
objetivos, nomeadamente o Quadro 
Europeu para as Estratégias Nacionais de 
Integração dos Ciganos e o Pacto 
Europeu para a Igualdade entre Homens 
e Mulheres para o período 2011-2020.
Mediante a avaliação e o acompanhamento 
regular, deve analisar-se a forma como as 
questões relacionadas com a igualdade 
entre homens e mulheres e a luta contra a 
discriminação são abordadas pelas 
atividades do programa.

Or. en

Alteração 26
Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o programa deve apoiar a 
integração da igualdade entre homens e 
mulheres e os objetivos da luta contra a 
discriminação em todas as suas atividades. 
Mediante a avaliação e o acompanhamento 
regular, deve analisar-se a forma como as 
questões relacionadas com a igualdade 
entre homens e mulheres e a luta contra a 
discriminação são abordadas pelas 
atividades do programa.

(6) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o programa criado pelo presente 
regulamento (o programa) deve apoiar a 
integração da igualdade entre homens e 
mulheres e os objetivos da luta contra a 
discriminação em todas as suas atividades. 
Mediante a avaliação e o acompanhamento 
regular, deve analisar-se a forma como as 
questões relacionadas com a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres e 
a luta contra a discriminação são abordadas 
pelas atividades do programa.

Or. en

Justificação

Esta alteração aplica-se à totalidade do texto mediante a alteração da expressão "igualdade 
entre homens e mulheres" para "igualdade de oportunidades entre homens e mulheres" e do 
termo "género" para "sexo". Como referido nos artigos 8.º e 10.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da UE, as atividades que visem a promoção da igualdade entre ambos os 
sexos designam-se por "igualdade de oportunidades entre homens e mulheres".  Ao adotar 
esta alteração, a linguagem codificada corrente associada a um determinado tipo de política 
da UE mantém-se.

Alteração 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Na sua Resolução, de 2 de fevereiro 
de 2012, sobre o Programa Daphne: 
progressos alcançados e perspetivas 
futuras (1), o Parlamento Europeu 
lamentou o facto de o combate à violência 
perpetrada contra crianças, adolescentes e 
mulheres não ser mencionado 



AM\909593PT.doc 9/51 PE494.499v01-00

PT

explicitamente como objetivo específico 
na proposta da Comissão para o presente 
regulamento, considerou essencial a 
manutenção dos objetivos do Programa 
Daphne III, nomeadamente o objetivo de 
combate à violência contra as mulheres, 
entre os objetivos do programa, afirmou 
que o financiamento do programa deve 
ser mantido ao mesmo nível ou a um nível 
mais elevado do que o do Programa 
Daphne III e que a visibilidade do 
Programa Daphne III deve manter-se 
elevada, tendo em conta o seu êxito, 
eficácia e popularidade.

Or. en

Alteração 28
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Na sua Resolução, de 2 de fevereiro 
de 2012, sobre o Programa Daphne: 
progressos alcançados e perspetivas 
futuras (1), o Parlamento Europeu 
lamentou o facto de o combate à violência 
perpetrada contra crianças, adolescentes e 
mulheres não ser mencionado 
explicitamente como objetivo específico 
na proposta da Comissão para o presente 
regulamento, considerou essencial a 
manutenção dos objetivos do Programa 
Daphne III, nomeadamente o objetivo de 
combate à violência contra as mulheres, 
entre os objetivos do programa, afirmou 
que o financiamento do programa deve 
ser aumentado comparativamente ao do 
Programa Daphne III e que a visibilidade 
do Programa Daphne III deve manter-se 
elevada, nomeadamente através da 
introdução de uma subrubrica específica 
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que contenha a designação "Daphne".

Or. en

Alteração 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Na sua Resolução, de 2 de fevereiro 
de 2012, sobre o Programa Daphne: 
progressos alcançados e perspetivas 
futuras (1), o Parlamento Europeu 
lamentou o facto de o combate à violência 
perpetrada contra crianças, adolescentes e 
mulheres não ser mencionado 
explicitamente como objetivo específico 
na proposta da Comissão para o presente 
regulamento, considerou essencial a 
manutenção dos objetivos do Programa 
Daphne III, nomeadamente o objetivo de 
combate à violência contra as mulheres, 
no programa, afirmou que o 
financiamento do programa deve ser 
aumentado comparativamente ao do 
Programa Daphne III e que a visibilidade 
do Programa Daphne III deve manter-se 
elevada, nomeadamente através da 
introdução de uma subrubrica específica 
que contenha a designação "Daphne".

Or. en

Alteração 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, constitui 
uma violação de direitos fundamentais e 
um flagelo sanitário grave. Este tipo de 
violência está presente em toda a União, 
sendo necessária ação coordenada para a 
sua resolução. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

(7) A violência contra as mulheres, as 
crianças, os jovens e outros grupos de 
risco, exercida em todas as suas formas, 
constitui uma verdadeira violação dos 
direitos fundamentais e uma ameaça grave 
à saúde física e mental das vítimas desses 
atos. É também uma consequência de 
fatores culturais e sociais, bem como da 
desigualdade persistente entre homens e 
mulheres e da repartição desequilibrada 
do poder entre homens e mulheres nas 
nossas sociedades. Este tipo de violência 
está presente em toda a União, sendo 
necessária ação coordenada, assente nos 
métodos e resultados dos programas 
Daphne. A adoção de medidas de combate 
à violência exercida contra as mulheres 
contribui para a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres. Uma vez que os 
programas Daphne têm sido, desde o seu 
lançamento em 1997, um verdadeiro 
êxito, tanto em termos de popularidade 
junto das partes interessadas 
(beneficiários, autoridades públicas e 
universitárias, organizações não 
governamentais (ONG)), como em termos 
de eficácia dos projetos que foram 
financiados pelos programas, é essencial 
que o programa identifique claramente 
como "Daphne"os projetos relacionados 
com os objetivos de prevenção e combate 
à violência contra as crianças, os jovens, 
as mulheres e outros grupos de risco, a 
fim de manter a visibilidade dos 
programas Daphne o mais elevada 
possível.

Or. en

Alteração 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas,
constitui uma violação de direitos 
fundamentais e um flagelo sanitário grave.
Este tipo de violência está presente em 
toda a União, sendo necessária ação 
coordenada para a sua resolução. A 
adoção de medidas de combate à violência 
exercida contra as mulheres contribui 
para a promoção da igualdade entre 
homens e mulheres.

(7) Todas as formas de violência contra as 
mulheres constituem uma violação de 
direitos fundamentais grave. Este flagelo 
tem repercussões graves, não apenas para 
a saúde física e mental das vítimas desses 
atos, mas também para a sociedade como 
um todo, uma vez que a desigualdade 
entre homens e mulheres é aqui expressa 
na sua forma mais cruel e penosa. A 
violência contra as mulheres está presente 
em toda a União. A luta contra este tipo de 
violência requer uma forte vontade 
política e uma ação coordenada em todos 
os Estados-Membros e deve ser efetuada 
através da abordagem mais global de uma 
política da UE para promover a 
capacitação das mulheres e a igualdade 
entre homens e mulheres.

Or. fr

Alteração 32
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, constitui 
uma violação de direitos fundamentais e 
um flagelo sanitário grave. Este tipo de
violência está presente em toda a União, 
sendo necessária ação coordenada para a 
sua resolução. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, é um 
fenómeno estrutural associado à
distribuição desigual do poder entre 
mulheres e homens na nossa sociedade e
constitui uma violação de direitos 
fundamentais e um flagelo sanitário grave. 
A violência contra as mulheres, crianças e 
outras pessoas vulneráveis está presente 
em toda a União, sendo necessária ação 
coordenada que se baseie nos métodos e 
resultados dos programas Daphne para a 
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sua resolução. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

Or. en

Justificação

O Programa Direitos e Cidadania deve basear-se nos êxitos dos programas Daphne I, II e III 
e prosseguir os seus métodos de trabalho, que envolvem o apoio de projetos de base. Os 
programas Daphne têm sido fundamentais para o intercâmbio de boas práticas e de 
informações entre os intervenientes dos diferentes Estados-Membros. No contexto do próximo 
Programa Daphne, as conclusões dos projetos Daphne anteriores devem ser utilizadas para 
o desenvolvimento de legislação e de ações de combate à violência contra as mulheres.

Alteração 33
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, constitui 
uma violação de direitos fundamentais e 
um flagelo sanitário grave. Este tipo de
violência está presente em toda a União, 
sendo necessária ação coordenada para a 
sua resolução. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, é um 
fenómeno estrutural associado à 
distribuição desigual do poder entre 
mulheres e homens na nossa sociedade e
constitui uma violação de direitos 
fundamentais e um flagelo sanitário grave. 
A violência contra as mulheres, crianças e 
outras pessoas vulneráveis está presente 
em toda a União, sendo necessária ação 
coordenada que se baseie nos métodos e 
resultados dos programas Daphne para a 
sua resolução. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

Or. en
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Alteração 34
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, constitui 
uma violação de direitos fundamentais e 
um flagelo sanitário grave. Este tipo de 
violência está presente em toda a União, 
sendo necessária ação coordenada para a 
sua resolução. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

(7) A violência contra as mulheres, 
crianças, adolescentes e outros grupos de 
risco, exercida em todas as suas formas, 
constitui uma violação de direitos 
fundamentais e um flagelo grave para a 
saúde. Este tipo de violência está presente 
em toda a União, sendo necessária ação 
coordenada para a sua resolução. A adoção 
de medidas de combate à violência 
exercida contra as mulheres contribui para 
a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres.

Or. en

Alteração 35
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Algumas formas de violência contra 
as mulheres, crianças, jovens e outros 
grupos de risco, nomeadamente o tráfico 
de seres humanos, a violência doméstica, 
a exploração da prostituição e no 
trabalho, a mendicidade, o racismo e a 
discriminação étnica e religiosa, 
requerem ação específica e direcionada 
para esses domínios.   

Or. it
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Alteração 36
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover os direitos das crianças e 
contribuir para a sua proteção contra as 
ofensas corporais e a violência, que 
constituem um perigo para a saúde física e 
mental.

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover os direitos das crianças e 
contribuir para a sua proteção contra as 
ofensas corporais e a violência, que 
constituem um perigo para a saúde física e 
mental. A União e os Estados-Membros 
devem ter em conta os direitos e os 
deveres dos pais, tutores e outros 
indivíduos juridicamente responsáveis 
pelas crianças. Os Estados-Membros 
devem respeitar as responsabilidades, os 
direitos e os deveres dos pais e, se for caso 
disso, dos membros da família ou da 
comunidade mais afastados, de acordo 
com os usos locais, dos tutores e de outras 
pessoas juridicamente responsáveis pelas 
crianças, de forma coerente com o 
desenvolvimento das capacidades das 
crianças.

Or. en

Alteração 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover os direitos das crianças e 
contribuir para a sua proteção contra as 
ofensas corporais e a violência, que 
constituem um perigo para a saúde física e 
mental.

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover os direitos das crianças e 
contribuir para a sua proteção contra as 
ofensas corporais e a violência, que 
constituem um perigo para a saúde física e 
mental. Deve ser dada especial atenção à 
situação das raparigas jovens e às suas 
condições de vida, uma vez que são 
particularmente vulneráveis.

Or. fr

Alteração 38
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Muitas organizações não 
governamentais (ONG) ativas em diversos 
domínios podem contribuir de forma 
importante a nível europeu através de 
redes europeias representantes de 
titulares de direitos que prestem apoio na 
elaboração de orientações políticas 
relacionadas com os objetivos gerais do 
programa.

Or. en

Justificação

O papel desempenhado pelas ONG na conceção de políticas deve ser reconhecido neste novo 
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programa, tal como no Programa PROGRESS e no Programa Daphne.

Alteração 39
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Muitas organizações não 
governamentais (ONG) ativas em diversos 
domínios podem contribuir de forma 
importante a nível europeu através de 
redes europeias representantes de 
titulares de direitos que prestem apoio na 
elaboração de orientações políticas 
relacionadas com os objetivos gerais do 
programa.

Or. en

Alteração 40
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Nos termos do artigo 9.º do TFUE, 
deve promover-se um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção 
social adequada e a luta contra a exclusão 
social. As medidas tomadas ao abrigo do 
programa devem promover sinergias entre 
a luta contra a pobreza, a exclusão social 
e a discriminação e a promoção da 
igualdade de género e de igualdade para 
todos.

Or. en
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Justificação

A coordenação entre as políticas de promoção de uma maior igualdade e de combate à 
discriminação e as políticas de promoção da inclusão social e de combate à pobreza 
constituiu um dos valores acrescentados do atual Programa PROGRESS. Esse valor 
acrescentado deve ser igualmente considerado no próximo período de programação, ainda 
que a inclusão social e as políticas de igualdade sejam financiadas através de diferentes 
programas.

Alteração 41
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comunicação da Comissão sobre a 
Europa 20207 define uma estratégia de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O apoio e a promoção dos 
direitos das pessoas na União, a luta contra 
a discriminação e as desigualdades e a 
promoção da cidadania contribuem para a 
promoção dos objetivos específicos e das 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
2020.

(10) A Comunicação da Comissão sobre a 
Europa 2020 define uma estratégia de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O apoio e a promoção dos 
direitos das pessoas na União, a promoção 
da igualdade entre mulheres e homens, a 
luta contra a discriminação e as 
desigualdades, a proteção dos direitos das 
pessoas com deficiências e a promoção da 
cidadania contribuem para a promoção dos 
objetivos específicos e das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Justificação

A igualdade entre homens e mulheres é fundamental para o êxito da Estratégia Europa 2020. 
Existem disposições específicas decorrentes da Convenção das Nações Unidas na Estratégia 
Europa 2020.

Alteração 42
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) A Comunicação da Comissão sobre a 
Europa 20207 define uma estratégia de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O apoio e a promoção dos 
direitos das pessoas na União, a luta contra 
a discriminação e as desigualdades e a 
promoção da cidadania contribuem para a 
promoção dos objetivos específicos e das 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
2020.

(10) A Comunicação da Comissão sobre a 
Europa 2020 define uma estratégia de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O apoio e a promoção dos 
direitos das pessoas na União, a promoção 
da igualdade entre mulheres e homens, a 
luta contra a discriminação e as 
desigualdades, a proteção dos direitos das 
pessoas com deficiências e a promoção da 
cidadania contribuem para a promoção dos 
objetivos específicos e das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comunicação da Comissão sobre a 
Europa 2020 define uma estratégia de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O apoio e a promoção dos 
direitos das pessoas na União, a luta contra 
a discriminação e as desigualdades e a 
promoção da cidadania contribuem para a 
promoção dos objetivos específicos e das 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
2020.

(10) A Comunicação da Comissão sobre a 
Europa 2020 define uma estratégia de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O apoio e a promoção dos 
direitos das pessoas na União, a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres e 
da capacitação das mulheres, a luta contra 
a discriminação e as desigualdades e a 
promoção da cidadania da União 
contribuem para a promoção dos objetivos 
específicos e das iniciativas emblemáticas 
da Estratégia Europa 2020.

Or. fr

Alteração 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A concretização da prioridade 
global de igualdade de género e de 
combate à violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, requer 
níveis de financiamento suficientes e 
previsíveis. Por conseguinte, a transição 
para a simplificação e para uma gestão 
mais eficaz do financiamento deve 
garantir que o financiamento da União 
está permanentemente reservado à 
promoção da igualdade de género e ao 
combate à violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, que o 
nível de financiamento reservado a essa 
prioridade não é reduzido para um nível 
inferior ao do financiamento reservado ao 
Programa Daphne III e que existe uma 
distribuição geográfica equilibrada entre 
as organizações que recebem 
financiamento.

Or. en

Alteração 45
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As Comunicações da Comissão 
intituladas "Reapreciação do Orçamento da 
EU"12 e "Um Orçamento para a Europa 
2020" sublinham a importância de 
concentrar o financiamento em ações com 
valor acrescentado à escala europeia, ou 
seja, em ações em que a intervenção da 
União pode acrescentar valor adicional 
relativamente à ação isolada dos 
Estados-Membros. As ações abrangidas 

(13) As Comunicações da Comissão 
intituladas "Reapreciação do Orçamento da 
EU"12 e "Um Orçamento para a Europa 
2020" sublinham a importância de 
concentrar o financiamento em ações com 
valor acrescentado à escala europeia, ou 
seja, em ações em que a intervenção da 
União pode acrescentar valor adicional 
relativamente à ação isolada dos 
Estados-Membros. As ações abrangidas 
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pelo presente regulamento contribuem para 
o desenvolvimento da confiança mútua 
entre Estados-Membros, para o reforço da 
criação de redes e da cooperação 
transfronteiriça e para a aplicação correta, 
coerente e consistente da legislação da 
União. As atividades de financiamento 
devem também contribuir para o 
conhecimento efetivo e mais profundo da 
legislação e das políticas da União por 
parte dos interessados e fornecer uma base 
de análise robusta para o apoio e o 
desenvolvimento da legislação e das 
políticas da União. A intervenção da União 
permite que estas ações sejam prosseguidas 
de forma coerente em toda a União, 
produzindo economias de escala. Além 
disso, a União Europeia está mais bem 
colocada do que os Estados-Membros para 
resolver situações transfronteiriças e criar 
uma plataforma europeia para a 
aprendizagem mútua.

pelo presente regulamento contribuem para 
o desenvolvimento da confiança mútua 
entre Estados-Membros, para o reforço da 
criação de redes e da cooperação 
transfronteiriça e para a aplicação correta, 
coerente e consistente da legislação da 
União. As atividades de financiamento 
devem também contribuir para o 
conhecimento efetivo e mais profundo da 
legislação e das políticas da União por 
parte dos interessados e fornecer uma base 
de análise robusta para o apoio e o 
desenvolvimento da legislação e das 
políticas da União. A intervenção da União 
permite que estas ações sejam prosseguidas 
de forma coerente em toda a União, 
produzindo economias de escala. Além 
disso, a União Europeia está mais bem 
colocada do que os Estados-Membros para 
resolver situações transfronteiriças e criar 
uma plataforma europeia para a 
aprendizagem mútua. O cofinanciamento 
enquanto princípio facilitador que motiva 
os beneficiários de subvenções a uma 
maior responsabilização e contribuição 
para a eficácia e que melhora a 
cooperação de todas as partes 
interessadas. Neste sentido, a 
contribuição financeira do orçamento da 
UE para as subvenções de financiamento 
atribuídas a um beneficiário ao longo de 
um ano civil não deve exceder 50% do 
orçamento anual total desse beneficiário.

Or. en

Alteração 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O financiamento de programas e 
atividades que promovam os direitos das 
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mulheres e a igualdade de género é 
fundamental para garantir que o 
orçamento da UE reflete o compromisso 
do TFUE a favor da igualdade de género. 
Por conseguinte, a Comissão deve 
selecionar os programas e as ações para
financiamento mediante a avaliação das 
propostas à luz de critérios 
preestabelecidos que tenham 
especialmente em conta o valor 
acrescentado à escala europeia em termos 
de igualdade de género e do combate à 
violência contra as mulheres, exercida em 
todas as suas formas. 

Or. en

Alteração 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Nos termos dos artigos 8.º, 9.º e 
10.º do TFUE, a União deve promover a 
igualdade entre homens e mulheres em 
todas as suas políticas, lutar contra a 
exclusão social e combater a 
discriminação em razão da raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Or. en

Alteração 48
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-B) A elaboração de orçamentos na 
perspetiva do género constitui a aplicação 
da integração da perspetiva do género nos 
processos orçamentais. Tal significa uma 
avaliação dos orçamentos com base no 
género, a incorporação da perspetiva do 
género em todos os níveis do processo 
orçamental e a restruturação das receitas 
e das despesas, de modo a promover a 
igualdade de género.

Or. en

Alteração 49
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para garantir o êxito, deve ser 
assegurado um maior financiamento 
destinado a projetos que defendam os 
direitos das mulheres e promovam a 
igualdade entre homens e mulheres, 
incluindo ações de combate à violência 
contra as mulheres. Para garantir a 
continuidade dos objetivos e ações 
visados, o financiamento deve ser 
repartido anualmente de forma 
equilibrada.

Or. en

Alteração 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para garantir o êxito, deve ser 
assegurado um maior financiamento 
destinado a projetos que defendam os 
direitos das mulheres e que promovam a 
igualdade entre homens e mulheres, 
incluindo ações de combate à violência 
contra as mulheres. Para garantir a 
continuidade dos objetivos e ações 
visados, o financiamento deve ser 
repartido anualmente de forma 
equilibrada.

Or. en

Alteração 51
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O programa financia ações com valor 
acrescentado à escala europeia. Para este 
efeito, a Comissão assegura que as ações 
selecionadas para financiamento se 
destinam a produzir resultados com valor 
acrescentado à escala europeia e verifica se 
o valor acrescentado à escala europeia é 
efetivamente conseguido através dos 
resultados finais das ações financiadas pelo 
programa.

O programa financia ações com valor 
acrescentado à escala europeia, de acordo 
com os princípios da elaboração de 
orçamentos na perspetiva do género. Para 
este efeito, a Comissão assegura que as 
ações selecionadas para financiamento se 
destinam a produzir resultados com valor 
acrescentado à escala europeia e verifica se 
o valor acrescentado à escala europeia é 
efetivamente conseguido através dos 
resultados finais das ações financiadas pelo 
programa. O valor acrescentado à escala 
europeia deve ser avaliado com base no 
potencial das ações para contribuir para 
as prioridades globais de igualdade de 
género e de combate à violência contra as 
mulheres.

Or. en
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Alteração 52
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, tal como consagrados 
no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, são 
promovidos e protegidos.

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, a igualdade, a 
igualdade entre homens e mulheres e o 
princípio da não discriminação, tal como 
consagrados no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, são promovidos e protegidos.

Or. en

Justificação

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Alteração 53
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, tal como consagrados 
no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, os princípios da 
igualdade entre homens e mulheres, da 
igualdade e da não discriminação, tal 
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Fundamentais da União Europeia, são 
promovidos e protegidos.

como consagrados no TFUE, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e nas convenções internacionais em 
matéria de direitos do Homem às quais a
União tenha aderido, são promovidos,
protegidos e aplicados de modo efetivo.

Or. en

Alteração 54
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

(b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não-discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres, a integração das 
perspetivas de género, a sensibilização 
para as questões de género e a igualdade, 
a prevenção e o combate da violência 
contra as crianças, os adolescentes, as 
mulheres e a violência doméstica e os 
direitos das pessoas com deficiências e dos 
idosos;

Or. en

Alteração 55
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 

(b) Promover a igualdade para todos e a 
aplicação efetiva dos princípios da não 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
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crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
os direitos das pessoas com deficiências, 
dos idosos, das minorias raciais e étnicas, 
das minorias e das crenças religiosas e 
das pessoas lésbicas, gay, bissexuais, 
intersexuais e transexuais, 
nomeadamente através da integração da 
igualdade;

Or. en

Alteração 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

(b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do género, identidade de género e 
expressão de género, raça ou origem 
étnica, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual, nomeadamente 
a igualdade entre homens e mulheres e os 
direitos das pessoas com deficiências e dos 
idosos;

Or. en

Alteração 57
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 

(b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
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sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

sexual, situação familiar ou gravidez,
nomeadamente a igualdade entre homens e 
mulheres e os direitos das pessoas com 
deficiências e dos idosos;

Or. fr

Alteração 58
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Facilitar os litígios em caso de 
desrespeito dos princípios da não 
discriminação, mediante procedimentos 
rápidos e simples;

Or. fr

Alteração 59
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover a igualdade entre homens 
e mulheres, nomeadamente através do 
combate à violência contra as mulheres, 
as crianças e outras pessoas vulneráveis, e 
assegurar que a perspetiva de igualdade 
de género é tida em conta na definição e 
execução de todas as políticas e atividades 
da União; 

Or. en

Justificação

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
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and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities. The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Alteração 60
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover a igualdade entre homens 
e mulheres, nomeadamente através do 
combate à violência contra as mulheres, 
as crianças, jovens e outras pessoas 
vulneráveis, e assegurar que a perspetiva 
de igualdade de género é tida em conta na 
definição e execução de todas as políticas 
e atividades da União; 

Or. en

Alteração 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Prevenir e combater a violência 
contra as mulheres, exercida em todas as 
suas formas, e proteger as vítimas deste 
tipo de violência;

Or. en
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Alteração 62
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Prevenir e combater a violência 
contra as crianças, os jovens, as mulheres 
e grupos de risco, como os idosos, e 
conceder apoio e proteção às vítimas deste 
tipo de violência e a outros grupos de 
risco;

Or. en

Alteração 63
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Proteger e promover a igualdade de 
tratamento;

Or. it

Alteração 64
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Prevenir e combater a violência 
contra as crianças, os jovens, as mulheres 
e outros grupos de risco, conceder apoio e 
proteção às vítimas deste tipo de violência 
e a outros grupos de risco e atribuir às 
medidas tomadas em relação aos objetivos 
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específicos referidos na presente alínea a 
designação "Daphne";

Or. en

Alteração 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover a igualdade entre homens 
e mulheres e a capacitação das mulheres;

Or. fr

Alteração 66
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Prevenir e combater a violência e o 
ódio, nomeadamente em razão do género, 
raça ou origem étnica, religião ou crenças 
pessoais, deficiência, idade e identidade 
de género, e promover a tolerância e o 
respeito pela dignidade do ser humano;  

Or. it

Alteração 67
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-C) Promover a igualdade entre homens 
e mulheres no mercado de trabalho e 
combater a discriminação neste domínio;

Or. it

Alteração 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Melhorar o respeito pelos direitos da 
criança;

(d) Assegurar o respeito pelos direitos da 
criança, tendo em conta que as raparigas 
jovens são particularmente vulneráveis;

Or. fr

Alteração 69
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover os direitos das mulheres e 
a igualdade de género;

Or. en

Alteração 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover os direitos das mulheres e 
a igualdade de género;

Or. en

Alteração 71
Minodora Cliveti

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Garantir o acompanhamento 
regular do impacto do programa para os 
direitos das crianças, o bem-estar das 
crianças e a proteção das crianças, 
através de indicadores da Comissão;

Or. en

Alteração 72
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Prevenir e combater a violência 
contra as mulheres, as crianças e os 
jovens;

Or. en

Alteração 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Prevenir e combater a violência 
contra as mulheres, as crianças e os 
jovens, a violência com base no género e a 
violência nas relações íntimas;

Or. en

Alteração 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os indicadores e os dados 
quantitativos utilizados para avaliar a 
concretização dos objetivos do presente 
regulamento devem ser repartidos por 
sexo.

Or. fr

Alteração 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar o conhecimento e a 
sensibilização do público relativamente à 
legislação e às políticas da União;

(a) Melhorar o conhecimento e a 
sensibilização do público relativamente à 
legislação e às políticas da União, 
nomeadamente com vista a reforçar o 
conhecimento dos cidadãos acerca dos 
seus direitos e conferindo-lhes poderes 
para agir em conformidade com os 
mesmos, designadamente no que se refere 
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à igualdade entre homens e mulheres e à 
não discriminação;

Or. fr

Alteração 76
Silvia Costa

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Prestar assistência e apoio a 
associações e a organizações não 
governamentais, cuja ação visa, 
sobretudo, prevenir o tráfico de seres 
humanos e identificar, proteger e prestar 
assistência às vítimas deste tipo de tráfico;

Or. it

Alteração 77
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Apoiar associações e redes de 
associações, incluindo redes 
transnacionais, que atuam no domínio da 
cooperação; promover o intercâmbio de 
informações, das melhores práticas e de 
modelos de ação no domínio do apoio 
psicológico e jurídico e/ou apoio 
financeiro e social; e apoiar a 
reintegração social das vítimas de 
violência;  

Or. it
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Alteração 78
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Apoiar associações e organizações 
não governamentais no intercâmbio de 
informações, das melhores práticas e de 
modelos de ação, no que se refere à 
reabilitação e à reintegração social de 
indivíduos violentos, em sinergia com o 
Programa Justiça;

Or. it

Alteração 79
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-D) Apoiar associações que prestam 
assistência a mulheres vítimas de 
discriminação no trabalho e a nível 
social;

Or. it

Alteração 80
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de análise, como a recolha 
de dados e estatísticas; desenvolvimento de 
metodologias comuns e, se for caso disso, 

(a) Atividades de análise, como a recolha 
de dados e estatísticas, relacionadas com 
uma grande diversidade de abusos, desde 
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de indicadores ou parâmetros de referência; 
estudos, investigações, análises e 
inquéritos; avaliações e estudos de 
impacto; elaboração e publicação de 
manuais, relatórios e material educativo; 
acompanhamento e avaliação da 
transposição e aplicação do direito da 
União e da execução das suas políticas; 
workshops, seminários, encontros de 
peritos, conferências;

agressões físicas a abusos morais contra 
crianças, adolescentes e mulheres;
desenvolvimento de metodologias comuns 
e, se for caso disso, de indicadores ou 
parâmetros de referência; estudos, 
investigações, análises e inquéritos; 
avaliações e estudos de impacto; 
elaboração e publicação de manuais, 
relatórios e material educativo; 
acompanhamento e avaliação da 
transposição e aplicação do direito da 
União e da execução das suas políticas; 
workshops, seminários, encontros de 
peritos, conferências;

Or. en

Alteração 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de análise, como a recolha 
de dados e estatísticas; desenvolvimento de 
metodologias comuns e, se for caso disso, 
de indicadores ou parâmetros de referência; 
estudos, investigações, análises e 
inquéritos; avaliações e estudos de 
impacto; elaboração e publicação de 
manuais, relatórios e material educativo; 
acompanhamento e avaliação da 
transposição e aplicação do direito da 
União e da execução das suas políticas; 
workshops, seminários, encontros de 
peritos, conferências;

(a) Atividades de análise, como a recolha 
de dados e estatísticas; desenvolvimento de 
metodologias comuns e, se for caso disso, 
de indicadores ou parâmetros de referência, 
com dados e informações repartidos por 
sexo; estudos, investigações, análises e 
inquéritos; avaliações e estudos de 
impacto; elaboração e publicação de 
manuais, relatórios e material educativo; 
acompanhamento e avaliação da 
transposição e aplicação do direito da 
União e da execução das suas políticas; 
workshops, seminários, encontros de 
peritos, conferências, que devem incluir 
uma abordagem de género transversal 
global;

Or. fr
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Alteração 82
Lívia Járóka

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de análise, como a recolha 
de dados e estatísticas; desenvolvimento de 
metodologias comuns e, se for caso disso, 
de indicadores ou parâmetros de referência; 
estudos, investigações, análises e 
inquéritos; avaliações e estudos de 
impacto; elaboração e publicação de 
manuais, relatórios e material educativo; 
acompanhamento e avaliação da 
transposição e aplicação do direito da 
União e da execução das suas políticas; 
workshops, seminários, encontros de 
peritos, conferências;

(a) Atividades de análise, como a recolha 
de dados e estatísticas discriminados; 
desenvolvimento de metodologias comuns 
e, se for caso disso, de indicadores ou 
parâmetros de referência; estudos, 
investigações, análises e inquéritos; 
avaliações e estudos de impacto; 
elaboração e publicação de manuais, 
relatórios e material educativo; 
acompanhamento e avaliação da 
transposição e aplicação do direito da 
União e da execução das suas políticas; 
workshops, seminários, encontros de 
peritos, conferências;

Or. en

Alteração 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo;

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo, 
garantindo que estas incluem uma 
dimensão de género transversal global, 
através de formação assente na igualdade 
entre homens e mulheres e na não 
discriminação; é necessário garantir 
igualmente que a formação e as 
atividades de criação de competências 
facilitam a capacitação das mulheres 
através de cursos de formação, 
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workshops, seminários, sessões de 
informação, módulos de formação e 
outros métodos informativos específicos, 
todos orientados para as mulheres;

Or. fr

Alteração 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo;

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo, 
concebidas em estreita colaboração com 
organizações e peritos da sociedade civil, 
que incidem, sobretudo, em questões 
como a igualdade de género, os direitos 
das mulheres e a violência contra as 
mulheres e que fornecem aos 
profissionais as ferramentas necessárias 
para aplicar eficazmente os direitos e as 
políticas da União;

Or. en

Alteração 85
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo;

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo;
quando pertinente, estas atividades devem 
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incluir a perspetiva de género e de luta 
contra a discriminação;

Or. it

Alteração 86
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo;

(b) Atividades de formação, como 
workshops, seminários, formações de 
formadores, desenvolvimento de módulos 
de formação em linha ou de outro tipo; a 
fim de promover a igualdade de género, a 
luta contra a discriminação, a diversidade 
e a solidariedade social;

Or. en

Alteração 87
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Atividades de formação que visam 
prevenir, combater e reconhecer a 
violência com base no género;

Or. it

Alteração 88
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-B) Campanhas concebidas para 
combater os estereótipos de género e a 
comercialização da imagem das mulheres 
nos meios de comunicação social;

Or. it

Alteração 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Atividades de aprendizagem mútua, 
cooperação, sensibilização e divulgação, 
tais como a identificação e troca de boas 
práticas, experiências e abordagens 
inovadoras e a organização de revisões 
interpares e aprendizagem mútua; 
organização de conferências e seminários; 
organização de campanhas de 
sensibilização e informação, campanhas 
nos meios de comunicação social e 
eventos, incluindo a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia; recolha e publicação de 
material de divulgação com informações 
sobre o programa e seus resultados; 
desenvolvimento, operação e manutenção 
de sistemas e instrumentos que recorram às 
tecnologias da informação e comunicação;

(c) Atividades de aprendizagem mútua, 
cooperação, sensibilização e divulgação, 
tais como a identificação e troca de boas 
práticas, experiências e abordagens 
inovadoras e a organização de revisões 
interpares e aprendizagem mútua; 
organização de conferências e seminários; 
organização de campanhas de 
sensibilização e informação, campanhas 
nos meios de comunicação social e 
eventos, incluindo a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia; recolha e publicação de 
material de divulgação com informações 
sobre o programa e seus resultados; 
desenvolvimento, operação e manutenção 
de sistemas e instrumentos que recorram às 
tecnologias da informação e comunicação; 
É necessário garantir que estas atividades 
incluem uma abordagem de género 
transversal global, que incide na 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, na não discriminação e na 
capacitação das mulheres;

Or. fr
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Alteração 90
Regina Bastos

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa,  
ligação em rede dos organismos e 
organizações especializados com as 
autoridades nacionais, regionais e locais a 
nível europeu e financiamento de 
observatórios  a nível europeu.

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa; apoio 
às ONG ou a outras organizações que 
cumpram os objetivos do programa, 
através de subvenções de ação e 
subvenções de financiamento; ligação em 
rede dos organismos e organizações 
especializados com as autoridades 
nacionais, regionais e locais a nível 
europeu; o financiamento de redes de 
peritos; o estabelecimento e a execução de 
programas de assistência às vítimas e aos 
grupos de risco no domínio da prevenção 
e do combate à violência; financiamento 
de observatórios a nível europeu.

Or. en

Alteração 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa,  

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa, apoio 
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ligação em rede dos organismos e 
organizações especializados com as 
autoridades nacionais, regionais e locais a 
nível europeu e financiamento de 
observatórios  a nível europeu.

às ONG ou a outras organizações que 
cumpram os objetivos do programa, 
através de subvenções de ação e de 
financiamento; ligação em rede dos 
organismos e organizações especializados 
com as autoridades nacionais, regionais e 
locais a nível europeu; o financiamento de 
redes de peritos; financiamento de 
observatórios a nível europeu.

Or. en

Alteração 92
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa,  
ligação em rede dos organismos e 
organizações especializados com as 
autoridades nacionais, regionais e locais a 
nível europeu e financiamento de 
observatórios  a nível europeu.

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
aos custos de funcionamento de redes a 
nível europeu representantes de titulares 
de direitos cujas atividades contribuam 
para a execução dos objetivos do 
programa, apoio às atividades das ONG 
que cumpram os objetivos do programa;
ligação em rede dos organismos e 
organizações especializados com as 
autoridades nacionais, regionais e locais a 
nível europeu; o financiamento de redes de 
peritos; financiamento de observatórios a 
nível europeu.

Or. en

Justificação

As redes europeias representantes de titulares de direitos demonstraram a sua eficácia ao 
longo da vertente de luta contra a discriminação do Programa PROGRESS. Desempenham 
um papel importante no desenvolvimento dos processos de decisão europeus, no 
acompanhamento da eficácia e da execução das políticas europeias, na partilha das boas 
práticas e na transmissão de informações e de conhecimentos.
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Alteração 93
Angelika Werthmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa,  
ligação em rede dos organismos e 
organizações especializados com as 
autoridades nacionais, regionais e locais a 
nível europeu e financiamento de 
observatórios  a nível europeu.

(d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estados-Membros na aplicação da 
legislação e das políticas da União, apoio 
às principais redes a nível europeu cujas 
atividades estejam relacionadas com a 
execução dos objetivos do programa, 
nomeadamente o combate à violência 
contra as crianças e as mulheres; ligação 
em rede dos organismos e organizações 
especializados com as autoridades 
nacionais, regionais e locais a nível 
europeu; o financiamento de redes de 
peritos; financiamento de observatórios a 
nível europeu.

Or. en

Alteração 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ações especificamente concebidas 
para promover os princípios de igualdade 
de género e de não discriminação, bem 
como medidas efetivas de combate à 
violência contra as mulheres, exercida em 
todas as suas formas.

Or. en
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Alteração 95
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
programa é de 439 milhões de EUR.

1. A dotação financeira para a execução do 
programa é de 530 milhões de EUR.

Or. en

Justificação

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Alteração 96
Mikael Gustafsson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser garantido um nível de apoio 
financeiro mais elevado para cada um dos 
objetivos específicos do presente 
regulamento referidos no artigo 4.º, n.º 1, 
comparativamente ao financiamento 
previsto no contexto dos programas a que 
se refere o artigo 13.º para o período de 
2007 a 2013. A fim de garantir a 
continuidade dos objetivos e das ações 
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visadas através do programa, os níveis de 
financiamento anuais para cada domínio 
não devem divergir substancialmente, a 
menos que existam razões objetivas, que 
devem ser devidamente documentadas e 
comunicadas com bastante antecedência.

Or. en

Alteração 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser garantido um nível de apoio 
financeiro mais elevado para cada um dos 
objetivos específicos do presente 
regulamento referidos no artigo 4.º, n.º 1, 
comparativamente ao financiamento 
previsto no contexto dos programas a que 
se refere o artigo 13.º para o período de 
2007 a 2013. A fim de garantir a 
continuidade dos objetivos e das ações 
visadas através do programa, os níveis de 
financiamento anuais para cada domínio 
não devem divergir substancialmente, a 
menos que existam razões objetivas, que 
devem ser devidamente documentadas e 
comunicadas com bastante antecedência.

Or. en

Alteração 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser garantido um nível de apoio 
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financeiro comparável ou mais elevado 
para cada um dos objetivos do presente 
regulamento, tendo em conta o nível de 
financiamento previsto no contexto dos 
programas a que se refere o artigo 13.º 
para o período de 2007 a 2013. Através da 
atribuição de fundos a esses domínios nos 
programas de trabalho anuais, a 
Comissão deve ter em conta as 
prioridades da União e a necessidade de 
manter níveis de financiamento justos e 
adequados para todos os domínios 
referidos no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 99
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Devem ser previstos níveis de 
financiamento suficientes e, sempre que 
possível, deve ser garantida uma redução 
das despesas e uma melhor relação 
custo/benefício, para cada um dos 
objetivos do presente regulamento, tendo 
em conta o nível de financiamento 
previsto no contexto dos programas a que 
se refere o artigo 13.º para o período de 
2007 a 2013. 

Or. en

Alteração 100
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O cofinanciamento aumenta a 
responsabilização dos beneficiários, 
contribui para a eficácia do 
financiamento e melhora a cooperação de 
todas as partes interessadas. A 
contribuição financeira do orçamento da 
UE para as subvenções de financiamento 
atribuídas a qualquer beneficiário único 
ao longo de um ano civil não deve, 
contudo, exceder 50% do orçamento 
anual total desse beneficiário.

Or. en

Alteração 101
Nessa Childers

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para a execução do programa, a 
Comissão aprova programas de trabalho 
anuais sob a forma de atos de execução, 
nos termos do procedimento consultivo 
referido no artigo 9.º, n.º 2.

2. Para a execução do programa, a 
Comissão aprova programas de trabalho 
anuais relacionados com os objetivos 
específicos referidos no artigo 4.º, n.º 1 e 
com as ações referidas no artigo 5.º sob a 
forma de atos de execução, nos termos do 
procedimento consultivo referido no 
artigo 9.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year.
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
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Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Alteração 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser garantida a distribuição 
justa e adequada do apoio financeiro 
entre os diferentes domínios abrangidos 
pelo presente regulamento, tendo em 
consideração o nível do financiamento 
atribuído aos programas referidos no 
artigo 13.º para o período de 2007 a 2013. 
Ao decidir sobre a atribuição de fundos a 
esses domínios nos seus programas de 
trabalho anuais, a Comissão deve ter em 
conta a necessidade de aumentar o 
financiamento destinado aos objetivos 
específicos referidos no artigo 4.º, n.º 1, 
alíneas d-A) e d-B).

Or. en

Alteração 103
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação intercalar incide sobre a 
concretização dos objetivos do programa, a 
eficiência de utilização dos recursos e o 
valor acrescentado à escala europeia, para 
determinar se o financiamento nas áreas 
abrangidas pelo programa será renovado, 
modificado ou suspenso após 2020. Esta 
avaliação aborda também as possibilidades 

3. A avaliação intercalar incide sobre a 
concretização dos objetivos do programa, a 
eficiência de utilização dos recursos e o 
valor acrescentado à escala europeia, para 
determinar se o financiamento nas áreas 
abrangidas pelo programa será renovado, 
modificado ou suspenso após 2020. Esta 
avaliação aborda também as possibilidades 
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de simplificação do programa, a sua 
coerência interna e externa e a continuação 
da pertinência de todos os objetivos e 
ações, tomando em consideração os 
resultados das avaliações ex post dos 
programas mencionados no artigo 13.º

de simplificação do programa, a sua 
coerência interna e externa e a continuação
da pertinência de todos os objetivos e 
ações, tomando em consideração os 
resultados das avaliações ex post dos 
programas mencionados no artigo 13.º A 
avaliação intercalar da Comissão deve 
incidir, em particular, sobre as 
subvenções relativas a custos de 
funcionamento ao financiar os principais 
intervenientes, as principais redes a nível 
europeu, redes de peritos ou observatórios 
a nível europeu.

Or. en

Alteração 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A avaliação da concretização dos 
objetivos gerais e específicos referidos no 
artigo 3.º e no artigo 4.º, n.º 1, deve 
basear-se em indicadores de desempenho 
quantificáveis e repartidos por sexo. O 
valor acrescentado à escala europeia no 
que se refere à concretização da 
prioridade global de igualdade de género 
e de combate à violência contra as 
mulheres deve constituir a principal 
referência.

Or. en

Alteração 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Deve garantir-se a inclusão de uma 
abordagem de género transversal global 
no relatório de avaliação intercalar e no 
relatório de avaliação ex post, bem como 
basear as conclusões da avaliação em 
dados e indicadores repartidos por sexo e 
em função do género.

Or. fr


