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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No documento intitulado "Um orçamento para a Europa 2020", a Comissão definiu os 
principais objetivos da simplificação da estrutura de financiamento através da redução do 
número de instrumentos europeus de financiamento e do estabelecimento de um conjunto de 
disposições fundamentais aplicáveis a todos os financiamentos europeus no domínio dos 
direitos fundamentais. Numa perspetiva de colocar a tónica claramente no valor acrescentado 
europeu e garantir a racionalização e simplificação dos mecanismos de financiamento, a 
Comissão propôs a criação do programa Direitos e Cidadania, o qual sucede a três programas 
atuais:

– o programa Direitos Fundamentais e Cidadania,

– o programa Daphne III,

– as secções "Luta contra a discriminação e diversidade" e "Igualdade entre homens e 
mulheres" do Programa para o Emprego e a Solidariedade Social (PROGRESS).

O programa Direitos e Cidadania deverá promover os direitos conferidos pela cidadania 
europeia, os princípios da não discriminação e da igualdade entre homens e mulheres, o 
direito à proteção de dados pessoais, os direitos da criança, os direitos decorrentes da 
legislação da União em matéria de defesa do consumidor e a liberdade de empresa no 
mercado interno.

Não obstante, é conveniente assegurar que a dimensão da igualdade entre homens e mulheres 
não é excluída dos programas, dando continuidade aos objetivos gerais ou, pelo menos, à 
noção genérica de igualdade entre homens e mulheres.

Uma abordagem insuficiente dos problemas em matéria de igualdade dos géneros poderia 
resultar num decréscimo da atenção conferida aos direitos das mulheres e à igualdade entre 
homens e mulheres.

Por conseguinte, é importante que a dimensão da igualdade seja tida em consideração no 
quadro do presente regulamento.

Por outro lado, é essencial manter, entre os objetivos do presente regulamento, os objetivos do 
programa Daphne, nomeadamente o do combate à violência contra as mulheres. 

A intenção de introduzir um financiamento flexível a nível dos vários domínios de interesse 
deve ser analisada com extrema atenção. Na ausência de uma discriminação das informações 
sobre a afetação de recursos orçamentais a projetos específicos do programa Direitos e 
Cidadania, é difícil determinar quem serão os beneficiários e qual será a repercussão do 
programa na dimensão da igualdade entre homens e mulheres.

Na verdade, os regulamentos deveriam incluir especificamente objetivos diretos, exequíveis e 
comprováveis em matéria de igualdade entre homens e mulheres, com a atribuição de 
dotações orçamentais específicas, mas mantendo o mesmo nível de financiamento do período 
anterior. 
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Por outro lado, afigura-se essencial assegurar o acompanhamento e a avaliação dos efeitos da 
execução orçamental na igualdade entre homens e mulheres com vista a facilitar a avaliação 
rigorosa e eficaz do impacto desse financiamento.

É essencial supervisionar e pôr em destaque toda a modificação dos fundos afetados à questão 
da igualdade entre homens e mulheres.

É igualmente importante assegurar que os beneficiários, as autoridades públicas e as 
organizações não governamentais continuem a ser plenamente informados sobre as 
possibilidades de financiamento e as condições de acesso aos diferentes programas.

Por último, a recolha regular de dados comparáveis sobre os diferentes tipos de violência 
contra as mulheres na União é essencial para permitir a avaliação da verdadeira dimensão do 
problema da violência contra as mulheres e a introdução de soluções adequadas, apesar de 
essa recolha ser particularmente difícil atendendo ao facto de que, por receio ou vergonha, as 
mulheres e os homens não se mostram muito dispostos a relatarem as suas experiências às 
pessoas envolvidas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que cria, para o período de 2014 a 2020, o 
Programa Direitos e Cidadania

que cria, para o período de 2014 a 2020, o 
Programa Direitos, Igualdade e Cidadania

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. fr
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Alteração 2

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 
contínuo que requer uma ação coordenada, 
nomeadamente através da atribuição de 
financiamento. 

(5) A não discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
inscrita no artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, 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 
contínuo que requer uma ação coordenada, 
nomeadamente através da atribuição de 
financiamento.

Or. fr

Alteração 3

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 do artigo 2.º e do 
artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia, a igualdade entre homens e 
mulheres constitui um objetivo e valor 
comuns da União. A igualdade entre 
homens e mulheres está igualmente 
consagrada no artigo 23.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia. 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 
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entre homens e mulheres e a luta contra a 
discriminação são abordadas pelas 
atividades do programa. A União deve 
assegurar a promoção da igualdade dos 
géneros através de uma abordagem dupla 
que consiste na integração da dimensão 
do género em todas as políticas e dotações 
orçamentais e na adoção de ações 
específicas.

Or. fr

Alteração 4

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 
futuras1, o Parlamento Europeu lamenta 
que o combate à violência perpetrada 
contra crianças, adolescentes e mulheres 
não seja mencionado explicitamente no 
artigo 4.º "Objetivos específicos" do 
presente regulamento e considera 
essencial a manutenção dos objetivos do 
programa, nomeadamente o combate à 
violência contra as mulheres, entre os 
objetivos do novo programa "Direitos, 
Igualdade e Cidadania" para o período 
2014-2020 e insiste na necessidade de o 
seu financiamento ser mantido a um nível 
comparável ao do programa anterior e de 
a sua visibilidade ser reforçada, tendo em 
conta os seus êxitos e a sua popularidade.
__________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Alteração 5

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, 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 uma consequência da 
desigualdade persistente entre homens e 
mulheres e corresponde a um fenómeno 
estrutural relacionado com a 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 para a 
sua resolução, assente nos métodos e 
resultados dos programas Daphne 
anteriores. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

Or. fr

Alteração 6

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 

(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, a 
luta contra a discriminação e as 
desigualdades e a promoção da cidadania 
da União contribuem para a promoção dos 
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2020. objetivos específicos e das iniciativas 
emblemáticas da Estratégia 2020.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A recolha regular de dados 
comparáveis sobre os diversos tipos de 
violência contra crianças, jovens, 
mulheres e outros grupos de risco na 
União é fundamental para permitir a 
avaliação da verdadeira dimensão do 
problema da violência e a adoção de 
soluções adequadas.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) É necessário atribuir um 
financiamento suficiente e adequado a 
cada um dos objetivos do presente 
regulamento para assegurar o êxito, em 
particular, dos projetos que defendem os 
direitos da mulher e a igualdade entre 
homens e mulheres, incluindo as ações de 
luta contra a violência perpetrada contra 
crianças, jovens e mulheres. Para 
garantir a continuidade dos objetivos e 
ações visados, o financiamento deve ser 
repartido anualmente de forma 
equilibrada.
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Or. fr

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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 e orientação 
sexual e os direitos das pessoas com 
deficiências e dos idosos.

Or. fr

Ver alterações 10 e 11 que estabelecem objetivos específicos relativos à igualdade entre 
homens e mulheres e à prevenção e ao combate da violência perpetrada contra crianças, 

jovens, mulheres e grupos vulneráveis

Alteração 10

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 apoiar a integração da 
dimensão do género;

Or. fr
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Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) prevenir e combater a violência 
perpetrada contra crianças, jovens, 
mulheres e outros grupos de risco e 
prestar assistência e proteção às vítimas 
deste tipo de violência e aos grupos de 
risco; 

Or. fr

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) assistência e apoio às organizações 
não governamentais (ONG) e a outras 
organizações que atuem no domínio da 
prevenção e da luta contra a violência;

Or. fr

Alteração 13

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; 

a) Atividades de análise, como a recolha 
regular de dados e de estatísticas 
comparáveis, nomeadamente sobre os 
diferentes tipos de violência perpetrada 
contra as crianças, os jovens, as mulheres 
e outros grupos vulneráveis;
desenvolvimento de metodologias comuns 
e, se for caso disso, de indicadores ou 
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acompanhamento e avaliação da 
transposição e aplicação do direito da 
União e da execução das suas políticas; 
workshops, seminários, encontros de 
peritos, conferências;

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. fr

Alteração 14

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; 
quando pertinente, estas atividades devem 
incluir a perspetiva do género;

Or. fr

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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 

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 
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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; 

sensibilização e informação, campanhas 
nos meios de comunicação social e eventos 
que visem públicos específicos, incluindo 
campanhas no domínio da prevenção e do 
combate à violência, e da 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; 

Or. fr

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

d) Apoio aos principais intervenientes, 
designadamente apoio aos 
Estado-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; financiamento de redes de 
peritos; 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 atividades das ONG ou de outras 
organizações que prossigam os objetivos 
do programa; ligação em rede dos 
organismos e organizações especializados 
com as autoridades nacionais, regionais e 
locais a nível europeu; financiamento de 
redes de peritos; estabelecimento e 
execução dos 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. fr
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser assegurada uma repartição 
suficiente e adequada da ajuda financeira 
para cada um dos objetivos do presente 
regulamento, tendo em consideração o 
nível de financiamento previsto no quadro 
dos programas anteriores para o período 
2007-2013 referidos no artigo 13.º. Na 
afetação dos fundos a essas áreas nos 
programas de trabalho anuais, a 
Comissão deverá ter em conta as 
prioridades da União, bem como a 
necessidade de manter níveis de 
financiamento adequados para todas as 
áreas referidas no artigo 4.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão acompanha o programa 
regularmente, com vista ao 
supervisionamento da execução das ações 
realizadas nas áreas de intervenção 
referidas no artigo 5.º, n.º 1, e do 
cumprimento dos objetivos específicos 
referidos no artigo 4.º. O acompanhamento 
também constitui uma forma de avaliar a 
forma como são abordadas as questões 
relacionadas com a igualdade entre homens 
e mulheres e com a luta contra a 
discriminação em todas as ações do 
programa. Sempre que pertinente, os 
indicadores devem ser discriminados por 
sexo, idade e deficiência. 

1. A Comissão acompanha o programa 
regularmente, com vista ao 
supervisionamento da execução das ações 
realizadas nas áreas de intervenção 
referidas no artigo 5.º, n.º 1, e do 
cumprimento dos objetivos específicos 
referidos no artigo 4.º. O acompanhamento 
também constitui uma forma de avaliar a 
forma como são abordadas as questões 
relacionadas com a igualdade entre homens 
e mulheres, com o combate e a proteção 
contra a violência e com a luta contra a 
discriminação em todas as ações do 
programa. Os indicadores devem ser 
discriminados por sexo, idade e 
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deficiência. 

Or. fr


