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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:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Nos termos dos artigos 8.° e 10.° do 
Tratado, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar 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.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação Suprimido



PE487.962v01-00 4/16 PA\900413PT.doc

PT

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 
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.

Or. pt

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.
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Alteração 3

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 
criada o Mecanismo «Interligar a Europa».
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
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.

(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 
criada o Mecanismo «Interligar a Europa».
A afetação a um Estado-Membro das 
dotações anuais dos Fundos e dos 
montantes transferidos do Fundo de 
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.
Considerando o aumento da pobreza e da 
carência alimentar em vários países, 
como resultado do período de crise 
económica, sendo as mulheres um grupo 
especialmente vulnerável, é necessário 
aumentar as dotações do FSE, em 
comparação com o quadro financeiro 
anterior, de forma a dar resposta às 
necessidades de ajuda alimentar.

Or. pt

Justificação

Com o aumento crescente da pobreza e da miséria na União Europeia, não basta alterar as 
percentagens das alocações, mas sim assegurar o aumento dos montantes dos Fundos.
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Alteração 4

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 ser, sempre que possível, 
discriminados por sexo.

Or. pt

Alteração 5

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 e da não 
discriminação, nomeadamente 
organizações de defesa dos direitos das 
mulheres

Or. pt
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Alteração 6

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 integração da 
perspetiva do género na preparação e 
execução dos programas. Os programas 
devem ser direcionados para a eliminação 
das discriminações entre homens e 
mulheres, nomeadamente no meio 
familiar e laboral.

Or. pt

Alteração 7

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 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, nomeadamente quando 
estabelecerem critérios e indicadores e 
quando selecionarem beneficiários.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

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:

Or. en

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza e as desigualdades 
sociais.

Or. pt
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Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

O Contrato de Parceria define: O Contrato de Parceria define:

(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, incluindo:

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Todos os dados incluídos no 
Contrato de Parceria devem, sempre que 
possível, ser repartidos por género.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Suprimido 

Or. en
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Alteração 14

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 
possível, ser repartidos por género.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e) incidir sobre objetivos que combatam 
as desigualdades sociais e a pobreza, e 
que promovam a igualdade entre homens 
e mulheres.

Or. pt
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Alteração 16

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;

Or. pt

Alteração 17

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.

Or. pt

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 2. Os relatórios anuais de execução contêm 
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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 
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.

informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, nomeadamente os 
referentes à questão de género, incluindo 
eventuais alterações nos indicadores de 
resultados, e de acordo com os objetivos 
intermédios 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.

Or. pt

Alteração 19

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.

Or. pt
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Alteração 20

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 
objetivos intermédios adotados para cada 
programa no quadro de desempenho e ao 
apoio utilizado para os objetivos relativos 
às alterações climáticas;

(b) os progressos registados na realização 
da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, bem como na promoção da 
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;

Or. pt

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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.

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.

Or. pt
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Alteração 22

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, 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 
Bruto (PIB) e o desemprego.

Or. pt

Alteração 23

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 sexo, sempre 
que possível.

Or. pt
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Alteração 24

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:

Or. pt

Alteração 25

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;

Or. pt
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3 – subalínea 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 ou orientação sexual, 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;

Or. pt

Alteração 27

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;

Or. pt


