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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito, dando especial atenção 
ao fomento do empreendedorismo entre as 
mulheres, já que, na União, apenas 1 em 
cada 10 mulheres é empresária enquanto, 
entre os homens, esta proporção é de 1 
para 4. Como primeiro passo neste 
processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação.

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, a integração dos objetivos 
de igualdade de oportunidades e 
antidiscriminação deve ser promovida em 
todos os eixos e atividades do programa. 
As atividades do programa devem ser 
regularmente acompanhadas e avaliadas 
para determinar de que forma são 
contempladas as dimensões da igualdade e 
da antidiscriminação.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As secções "igualdade entre 
homens e mulheres" e "luta contra a 
discriminação" do Programa 
Comunitário para o Emprego e a 
Solidariedade Social - Progress são 
integradas no Programa Direitos e 
Cidadania. No entanto, o Programa da 
União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social deve, nas suas atividades, 
ter por objetivo melhorar a participação 
das mulheres no mercado laboral e as 
condições de trabalho, e promover um 
melhor equilíbrio entre a vida profissional 
e a vida privada. 

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida 
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 
das condições de trabalho.

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida 
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza, à melhoria 
das condições de trabalho e à promoção de 
um melhor equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida privada.

Or. en

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover postos de trabalho que 
proporcionem várias possibilidades para 
os trabalhadores alcançarem um 
equilíbrio saudável entre a vida 
profissional e a vida privada. 

Or. en
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Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Promover o emprego e a inclusão 
social, aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para os grupos vulneráveis e 
as microempresas e reforçando o acesso ao 
financiamento para as empresas sociais.

(e) Promover o emprego e a inclusão 
social, aumentando para tal a 
disponibilidade e a acessibilidade do 
microcrédito para os grupos vulneráveis e 
as microempresas, com uma atenção 
especial ao fomento do 
empreendedorismo entre as mulheres, e 
reforçando o acesso ao financiamento para 
as empresas sociais.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres e contribuir para a luta contra a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual;

(a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres, através da integração da 
perspetiva de género em todos os seus 
eixos e atividades, e contribuir para a luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se for caso disso, é utilizada uma 
abordagem que tenha em conta as 
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questões de género na atribuição de 
financiamento. 

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(f) Recolha de dados e estatísticas, bem 
como desenvolvimento de metodologias, 
classificações, indicadores e parâmetros de 
referência comuns;

(a) Recolha de dados e estatísticas, bem 
como desenvolvimento de metodologias, 
classificações, indicadores e parâmetros de 
referência comuns, se for caso disso, 
repartidos por género e grupo etário;

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

12. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens, 
as famílias monoparentais e as mulheres 
e homens que trabalhem a tempo parcial 
devido a responsabilidades familiares.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

14. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
igualdade de género, a educação, a 
formação profissional e a juventude, a 
investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram respeitados os 
princípios da igualdade entre homens e 
mulheres e da integração da perspetiva de 
género, e foram abordados os aspetos 
ligados à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

31. A Comissão é assistida por um comité. 
O referido comité é um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
O referido comité é um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011, e a 
sua composição procura uma 
representação equilibrada em termos de 
género.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(k) Desenvolver serviços de recrutamento e 
colocação de trabalhadores no mercado 
laboral por via da compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego a nível europeu; 
tal deve abranger todas as fases da 
colocação, do pré-recrutamento à 
preparação da assistência pós-colocação, 
com vista à integração bem sucedida do 
candidato no mercado de trabalho; estes 
serviços devem incluir regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos específicos de 
trabalhadores como é o caso dos jovens

(b) Desenvolver serviços de recrutamento e 
colocação de trabalhadores no mercado 
laboral por via da compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego a nível europeu; 
tal deve abranger todas as fases da 
colocação, do pré-recrutamento à 
preparação da assistência pós-colocação, 
com vista à integração bem sucedida do 
candidato no mercado de trabalho; estes 
serviços devem incluir regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos específicos de 
trabalhadores como é o caso dos jovens, as 
famílias monoparentais e as mulheres e 
homens que trabalhem a tempo parcial 
devido a responsabilidades familiares.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(f) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

(a) pessoas que perderam o seu emprego 
ou estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas, com uma atenção especial 
ao fomento do empreendedorismo entre as 
mulheres;

Or. en


