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ALTERAÇÃO 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Os princípios horizontais definidos 

no artigo 3.º do Tratado da União Europeia 

(TUE) e no artigo 10.º do TFUE, incluindo 

os princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade estabelecidos no 

artigo 5.º do TUE, devem ser respeitados 

na execução dos Fundos, tendo em conta a 

Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. Os Estados-Membros e a 

Comissão deverão procurar eliminar as 

desigualdades e promover a igualdade 

entre homens e mulheres e integrar a 

perspetiva de género, bem como combater 

a discriminação em razão do sexo, raça ou 

origem étnica, religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual. A 

consecução dos objetivos dos fundos 

deverá ser feita em consonância com o 

quadro do desenvolvimento sustentável e 

com a promoção, por parte da União, do 

objetivo de preservar, proteger e melhorar 

a qualidade do ambiente, como previsto 

nos artigos 11.º e 191.º, n.º 1, do TFUE, 

tendo em conta o princípio do poluidor-

pagador. 

(1) Os princípios horizontais definidos 

no artigo 3.º do Tratado da União Europeia 

(TUE) e no artigo 10.º do TFUE, incluindo 

os princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade estabelecidos no 

artigo 5.º do TUE, devem ser respeitados 

na execução dos Fundos, tendo em conta a 

Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. Em conformidade com o 

artigo 8.º do TFUE, os Estados-Membros 

e a Comissão deverão procurar eliminar as 

desigualdades, promover a igualdade entre 

homens e mulheres e integrar a perspetiva 

de género, certificando-se de que a 

execução das prioridades financiadas pelo 

FEG contribua para favorecer a 

igualdade de género, bem como combater 

a discriminação em razão do sexo, raça ou 

origem étnica, religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual. A 

consecução dos objetivos dos fundos 

deverá ser feita em consonância com o 

quadro do desenvolvimento sustentável e 

com a promoção, por parte da União, do 

objetivo de preservar, proteger e melhorar 

a qualidade do ambiente, como previsto 

nos artigos 11.º e 191.º, n.º 1, do TFUE, 

tendo em conta o princípio do 

poluidor-pagador. 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) O Observatório Europeu da 

Mudança, integrado na Fundação Europeia 

para a Melhoria das Condições de Vida e 

de Trabalho (Eurofound), sediada em 

Dublin, apoia a Comissão e os 

Estados-Membros através de análises 

qualitativas e quantitativas destinadas a 

ajudá-los a avaliar as tendências da 

globalização, os processos de 

reestruturação e a utilização do FEG. 

(17) O Observatório Europeu da 

Mudança, integrado na Fundação Europeia 

para a Melhoria das Condições de Vida e 

de Trabalho (Eurofound), sediada em 

Dublin, apoia a Comissão e os 

Estados-Membros através de análises 

qualitativas e quantitativas destinadas a 

ajudá-los a avaliar as tendências da 

globalização, os processos de 

reestruturação e a utilização do FEG. Tais 

análises devem incluir, se for caso disso, a 

avaliação da perspetiva de género destas 

tendências, de modo a que o FEG e outros 

instrumentos pertinentes combatam mais 

eficazmente as desigualdades entre 

homens e mulheres. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) As contribuições financeiras do 

FEG deverão ser prioritariamente 

destinadas a medidas ativas do mercado de 

trabalho que visem reintegrar rapidamente 

os beneficiários num emprego sustentável, 

seja dentro ou fora do seu setor original de 

atividade. As medidas previstas deverão 

refletir as necessidades do mercado de 

trabalho local ou regional. No entanto, 

sempre que necessário, a mobilidade dos 

trabalhadores despedidos também deve ser 

apoiada, a fim de os ajudar a encontrar 

emprego noutras regiões. Haverá que dar 

especial atenção à divulgação das 

competências que são necessárias na era 

(19) As contribuições financeiras do 

FEG deverão ser prioritariamente 

destinadas a medidas ativas do mercado de 

trabalho destinadas a reintegrar 

rapidamente os beneficiários num emprego 

sustentável, seja dentro ou fora do seu setor 

original de atividade, que promova novas 

formas de conciliação entre a vida 

profissional e a vida privada, para apoiar 

os pais e os cuidadores que trabalham, 

bem como a igualdade entre homens e 

mulheres no emprego. As medidas 

previstas deverão refletir as necessidades 

do mercado de trabalho local ou regional. 

No entanto, sempre que necessário, a 
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digital. A inclusão de prestações 

pecuniárias num pacote coordenado de 

serviços personalizados deve ser limitada. 

As empresas poderão ser encorajadas a 

participar no cofinanciamento nacional de 

medidas apoiadas pelo FEG. 

mobilidade dos trabalhadores despedidos 

também deve ser apoiada, a fim de os 

ajudar a encontrar emprego noutras 

regiões. Haverá que dar especial atenção à 

divulgação das competências que são 

necessárias na era digital. A inclusão de 

prestações pecuniárias num pacote 

coordenado de serviços personalizados 

deve ser limitada. As empresas poderão ser 

encorajadas a participar no 

cofinanciamento nacional de medidas 

apoiadas pelo FEG. 

Justificação 

Importa especificar que as formas de emprego sustentáveis que permitem que os beneficiários 

sejam reintegrados no mercado de trabalho devem igualmente proporcionar todo um 

conjunto de opções de conciliação entre a vida profissional e a vida privada, em 

conformidade com a legislação nacional e a futura diretiva da UE, contribuindo, assim, para 

a igualdade entre homens e mulheres, tanto no emprego como na vida privada.  

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) As contribuições financeiras do 

FEG deverão ser prioritariamente 

destinadas a medidas ativas do mercado de 

trabalho que visem reintegrar rapidamente 

os beneficiários num emprego sustentável, 

seja dentro ou fora do seu setor original de 

atividade. As medidas previstas deverão 

refletir as necessidades do mercado de 

trabalho local ou regional. No entanto, 

sempre que necessário, a mobilidade dos 

trabalhadores despedidos também deve ser 

apoiada, a fim de os ajudar a encontrar 

emprego noutras regiões. Haverá que dar 

especial atenção à divulgação das 

competências que são necessárias na era 

digital. A inclusão de prestações 

pecuniárias num pacote coordenado de 

serviços personalizados deve ser limitada. 

As empresas poderão ser encorajadas a 

(19) As contribuições financeiras do 

FEG deverão ser prioritariamente 

destinadas a medidas ativas do mercado de 

trabalho que visem reintegrar rapidamente 

os beneficiários num emprego sustentável, 

seja dentro ou fora do seu setor original de 

atividade. As medidas previstas deverão 

refletir as necessidades do mercado de 

trabalho local ou regional. No entanto, 

sempre que necessário, a mobilidade dos 

trabalhadores despedidos também deve ser 

apoiada, a fim de os ajudar a encontrar 

emprego noutras regiões. Haverá que dar 

especial atenção à divulgação das 

competências que são necessárias na era 

digital e, se for caso disso, à eliminação 

dos estereótipos de género no emprego. A 

inclusão de prestações pecuniárias num 

pacote coordenado de serviços 
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participar no cofinanciamento nacional de 

medidas apoiadas pelo FEG. 

personalizados deve ser limitada. As 

empresas poderão ser encorajadas a 

participar no cofinanciamento nacional de 

medidas apoiadas pelo FEG. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) Ao conceber e aplicar um pacote 

coordenado de serviços personalizados 

destinados a facilitar a reintegração dos 

beneficiários visados no mercado de 

trabalho, os Estados-Membros devem 

explorar e orientar melhor os objetivos da 

Agenda Digital e da Estratégia para o 

Mercado Único Digital, com vista a dar 

resposta ao problema da disparidade entre 

homens e mulheres nos setores das TIC e 

da ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática (CTEM), promovendo a 

reconversão e requalificação profissionais 

das mulheres nos setores das TIC e da 

CTEM. Ao conceber e aplicar um pacote 

coordenado de serviços personalizados, os 

Estados-Membros devem também evitar 

perpetuar a predominância de um dos 

géneros nos setores e domínios onde 

habitualmente tem sido esse o caso. 

Aumentar a representação do género 

menos representado nos diferentes 

setores, como as finanças, as TIC e a 

CTEM, permitiria reduzir a disparidade 

entre homens e mulheres em matéria de 

salários e pensões. 

Justificação 

As experiências anteriores de execução do FEG demonstraram que as mulheres são, 

geralmente, objeto de requalificação nos setores em que tradicionalmente predominam as 

mulheres e que oferecem remunerações inferiores, perpetuando, assim, a disparidade entre 

homens e mulheres em matéria de salários e pensões. 
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Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Na conceção do pacote coordenado 

de medidas ativas do mercado de trabalho, 

os Estados-Membros deverão dar particular 

atenção aos beneficiários desfavorecidos, 

nomeadamente os jovens desempregados, 

os desempregados mais velhos e as pessoas 

em risco de pobreza, dado que esses grupos 

têm particular dificuldade em reintegrar-se 

no mercado de trabalho. Não obstante, os 

princípios da igualdade de género e da não 

discriminação, que fazem parte dos valores 

fundamentais da União e estão consagrados 

no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

devem ser respeitados e promovidos na 

execução do FEG. 

(21) Na conceção do pacote coordenado 

de medidas ativas do mercado de trabalho, 

os Estados-Membros deverão dar particular 

atenção aos beneficiários desfavorecidos, 

nomeadamente os jovens desempregados, 

os desempregados mais velhos e as pessoas 

em risco de pobreza, e deverão ter em 

conta a necessidade de lutar contra a 

discriminação das mulheres no emprego, 
dado que esses grupos têm particular 

dificuldade em reintegrar-se no mercado de 

trabalho. Não obstante, os princípios da 

igualdade de género e da não 

discriminação, que fazem parte dos valores 

fundamentais da União e estão consagrados 

no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

devem ser respeitados e promovidos na 

execução do FEG. A execução do FEG 

deve ter como objetivo contribuir para a 

promoção do emprego sustentável capaz 

de garantir a igualdade de oportunidades, 

o respeito pelo princípio da igualdade de 

remuneração por trabalho de igual valor 

e o apoio a medidas de conciliação entre a 

vida profissional e a vida privada que 

promovam a igualdade de género. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Na conceção do pacote coordenado 

de medidas ativas do mercado de trabalho, 

os Estados-Membros deverão dar particular 

atenção aos beneficiários desfavorecidos, 

nomeadamente os jovens desempregados, 

os desempregados mais velhos e as pessoas 

em risco de pobreza, dado que esses grupos 

(21) Na conceção do pacote coordenado 

de medidas ativas do mercado de trabalho, 

os Estados-Membros deverão dar particular 

atenção aos beneficiários desfavorecidos, 

nomeadamente os jovens desempregados, 

os desempregados mais velhos, as pessoas 

com deficiência, as pessoas com 
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têm particular dificuldade em reintegrar-se 

no mercado de trabalho. Não obstante, os 

princípios da igualdade de género e da não 

discriminação, que fazem parte dos valores 

fundamentais da União e estão consagrados 

no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

devem ser respeitados e promovidos na 

execução do FEG. 

familiares dependentes e as pessoas em 

risco de pobreza, dado que esses grupos 

têm particular dificuldade em reintegrar-se 

no mercado de trabalho. Não obstante, os 

princípios da igualdade de género e da não 

discriminação, que fazem parte dos valores 

fundamentais da União e estão consagrados 

no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

devem ser respeitados e promovidos na 

execução do FEG. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 25-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) Atendendo ao princípio da 

igualdade, os Estados-Membros devem 

assegurar um acesso efetivo às 

informações sobre o FEG em todo o seu 

território, incluindo as zonas rurais. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) A fim de permitir o controlo 

político do Parlamento Europeu e o 

acompanhamento contínuo pela Comissão 

dos resultados obtidos com a assistência do 

FEG, os Estados-Membros deverão 

apresentar um relatório final sobre a sua 

execução. 

(31) A fim de permitir o controlo 

político do Parlamento Europeu e o 

acompanhamento contínuo pela Comissão 

dos resultados obtidos com a assistência do 

FEG, os Estados-Membros deverão 

apresentar um relatório final sobre a sua 

execução que deve responder a requisitos 

de supervisão claros e prever o 

acompanhamento dos beneficiários e uma 

avaliação de impacto sobre a igualdade de 

género. 
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Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 39 

 

Texto da Comissão Alteração 

(39) Tendo em conta o facto de que a 

transformação digital da economia requer 

um certo nível de competências digitais da 

mão de obra, a divulgação das 

competências necessárias na era digital 

deverá constituir um elemento horizontal 

obrigatório de qualquer pacote coordenado 

de serviços personalizados que vier a ser 

proposto. 

(39) Tendo em conta o facto de que a 

transformação digital da economia requer 

um certo nível de competências digitais da 

mão de obra, a divulgação das 

competências necessárias na era digital 

deverá constituir um elemento horizontal 

obrigatório de qualquer pacote coordenado 

de serviços personalizados que vier a ser 

proposto e deverá incorporar o objetivo de 

aumentar a participação das mulheres 

nas profissões da CTEM. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O FEG tem por objetivo específico 

prestar apoio em caso de processos de 

reestruturação importantes e imprevistos, 

em especial os que decorrem de desafios 

relacionados com a globalização, como as 

mudanças nos padrões do comércio 

mundial, os litígios comerciais, as crises 

económicas ou financeiras, a transição para 

uma economia hipocarbónica, ou resultam 

da digitalização ou da automatização. 

Especial atenção deve ser conferida a 

medidas que ajudem os grupos mais 

desfavorecidos  

2. O FEG tem por objetivo específico 

prestar apoio em caso de processos de 

reestruturação importantes e imprevistos, 

em especial os que decorrem de desafios 

relacionados com a globalização, como as 

mudanças nos padrões do comércio 

mundial, os litígios comerciais, as crises 

económicas ou financeiras, a transição para 

uma economia hipocarbónica, ou resultam 

da digitalização ou da automatização. 

Especial atenção deve ser conferida a 

medidas que ajudem os grupos mais 

desfavorecidos e promovam a igualdade 

de género. 
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Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) «Princípio da igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres», um 

princípio que garante que não haverá 

discriminação, direta ou indireta, em 

razão do sexo nas diversas fases de 

aplicação da contribuição financeira, em 

particular aquando da seleção dos 

grupos-alvo e da definição de critérios, 

indicadores e beneficiários; 

Justificação 

Deve ser aditada a definição do princípio da igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres, com vista a reforçar a dimensão de género do regulamento. Além disso, a 

discriminação indireta deve ser explicitamente referida, uma vez que é normalmente este tipo 

de discriminação (não intencional) que ocorre no âmbito da execução de vários programas. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Pode ser concedida uma contribuição 

financeira do FEG a medidas ativas do 

mercado de trabalho que façam parte de 

um pacote coordenado de serviços 

personalizados, concebido para facilitar a 

reintegração no emprego por conta de 

outrem ou numa atividade independente 

dos beneficiários visados, em especial, os 

mais desfavorecidos entre os trabalhadores 

despedidos. 

Pode ser concedida uma contribuição 

financeira do FEG a medidas ativas do 

mercado de trabalho que façam parte de 

um pacote coordenado de serviços 

personalizados, concebido para facilitar a 

reintegração no emprego por conta de 

outrem ou numa atividade independente 

dos beneficiários visados, em especial, as 

mulheres e os mais desfavorecidos entre os 

trabalhadores despedidos. 
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Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Formação e reconversão 

personalizadas, designadamente em 

tecnologias da informação e da 

comunicação e outras competências 

necessárias na era digital, certificação da 

experiência adquirida, assistência na 

procura de emprego, orientação 

profissional, serviços de aconselhamento, 

mentoria e apoio à recolocação, promoção 

do empreendedorismo, ajudas ao exercício 

de uma atividade independente, à criação 

de empresas e à aquisição de empresas 

pelos trabalhadores, e atividades de 

cooperação; 

a) Formação e reconversão 

personalizadas, designadamente em 

tecnologias da informação e da 

comunicação e outras competências 

necessárias na era digital, informação 

sobre as possibilidades de aprendizagem 

ao longo da vida, certificação da 

experiência adquirida, assistência na 

procura de emprego, orientação 

profissional, serviços de aconselhamento, 

mentoria e apoio à recolocação, promoção 

do empreendedorismo, ajudas ao exercício 

de uma atividade independente, à criação 

de empresas e à aquisição de empresas 

pelos trabalhadores, e atividades de 

cooperação. Estas atividades devem ser 

executadas com base no princípio da 

igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres, com especial destaque para a 

importância de manter as mulheres ativas 

no mercado de trabalho; 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Formação e reconversão 

personalizadas, designadamente em 

tecnologias da informação e da 

comunicação e outras competências 

necessárias na era digital, certificação da 

experiência adquirida, assistência na 

procura de emprego, orientação 

profissional, serviços de aconselhamento, 

mentoria e apoio à recolocação, promoção 

do empreendedorismo, ajudas ao exercício 

de uma atividade independente, à criação 

de empresas e à aquisição de empresas 

a) Formação e reconversão 

personalizadas, designadamente em 

tecnologias da informação e da 

comunicação e outras competências 

necessárias na era digital, certificação da 

experiência adquirida, assistência na 

procura de emprego, orientação 

profissional, serviços de aconselhamento, 

mentoria, módulos dedicados à 

emancipação das mulheres, à 

autoconfiança e à motivação, apoio à 

recolocação, promoção do 
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pelos trabalhadores, e atividades de 

cooperação; 

empreendedorismo, ajudas ao exercício de 

uma atividade independente, à criação de 

empresas e à aquisição de empresas pelos 

trabalhadores, e atividades de cooperação; 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Medidas especiais limitadas no 

tempo, tais como subsídios de procura de 

emprego, incentivos à contratação 

destinados aos empregadores, subsídios de 

mobilidade, ajudas de custo ou subsídios 

de formação, incluindo subsídios para 

cuidadores. 

b) Medidas especiais limitadas no 

tempo, tais como subsídios de procura de 

emprego, incentivos à contratação 

destinados aos empregadores, subsídios de 

mobilidade, ajudas de custo ou subsídios 

de formação, incluindo subsídios que 

favoreçam a conciliação entre a vida 

profissional e a vida privada para pais e 

cuidadores que trabalham. 

Justificação 

Deve clarificar-se o âmbito dos beneficiários, uma vez que tal corresponde ao futuro ato 

legislativo. Além disso, uma vez que a definição de cuidador não existe no direito da UE, 

existe o risco de os pais que trabalham não serem abrangidos, caso a disposição apenas faça 

referência aos cuidadores. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

 Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Medidas destinadas a incentivar, 

em particular, os trabalhadores 

desfavorecidos, os que estão mais 

expostos ao risco de pobreza ou os 

trabalhadores mais velhos a 

permanecerem no mercado de trabalho ou 

a regressarem à vida ativa. 
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

O custo das medidas referidas na alínea b) 

não pode exceder 35 % do custo total do 

pacote coordenado de serviços 

personalizados enumerados no presente n.º. 

O custo das medidas referidas na alínea b) 

não pode exceder 50 % do custo total do 

pacote coordenado de serviços 

personalizados enumerados no presente 

número. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

A conceção do pacote coordenado de 

serviços personalizados deve antecipar as 

futuras perspetivas do mercado de trabalho 

e as competências necessárias. O pacote 

coordenado deve ser compatível com a 

transição para uma economia sustentável e 

eficiente em termos de recursos, e deve 

também incluir as competências 

necessárias na era digital, tendo em conta a 

procura no mercado de trabalho local. 

A conceção do pacote coordenado de 

serviços personalizados deve antecipar as 

futuras perspetivas sustentáveis do 

mercado de trabalho e as competências 

necessárias. O pacote coordenado deve ser 

compatível com a transição para uma 

economia sustentável e eficiente em termos 

de recursos, e deve também incluir as 

competências necessárias na era digital e 

nos setores e empregos sustentáveis e 

ecológicos, tendo em conta a procura no 

mercado de trabalho local e a necessidade 

de eliminar as disparidades de género no 

emprego.  

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Ao conceber um pacote coordenado de 

serviços personalizados destinados a 

facilitar a reintegração dos beneficiários 

visados no mercado de trabalho, os 

Estados-Membros devem abordar a 
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questão da disparidade de género nos 

setores da informação, comunicação, 

ciência, matemática e tecnologia, 

promovendo a reconversão e 

requalificação profissionais das mulheres 

em setores tradicionalmente dominados 

por homens, como as finanças, as TIC e a 

CTEM. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão e os Estados-Membros devem 

assegurar que o princípio da igualdade 

entre homens e mulheres e a perspetiva de 

género sejam incorporados e promovidos 

nas diversas fases de execução da 

contribuição financeira do FEG. 

A Comissão e os Estados-Membros devem 

assegurar que o princípio da igualdade 

entre homens e mulheres e a perspetiva de 

género sejam incorporados e promovidos 

nas diversas fases de execução da 

contribuição financeira do FEG, em 

particular aquando da seleção dos 

grupos-alvo, da definição de critérios e 

indicadores, e da conceção de um pacote 

coordenado de serviços personalizados 

para os beneficiários. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão e os Estados-Membros devem 

assegurar que o princípio da igualdade 

entre homens e mulheres e a perspetiva de 

género sejam incorporados e promovidos 

nas diversas fases de execução da 

contribuição financeira do FEG. 

A Comissão e os Estados-Membros devem 

assegurar que o princípio da igualdade 

entre homens e mulheres e a perspetiva de 

género sejam incorporados e promovidos 

em todas as fases de execução pertinentes 

da contribuição financeira do FEG. 
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve realizar atividades de 

informação e comunicação sobre os casos 

de assistência do FEG e sobre os seus 

resultados com base na sua experiência, a 

fim de melhorar a eficácia do FEG e 

assegurar que os cidadãos e os 

trabalhadores da União conheçam a sua 

existência. 

A Comissão deve realizar atividades de 

informação e comunicação sobre os casos 

de assistência do FEG e sobre os seus 

resultados com base na sua experiência, a 

fim de melhorar a eficácia do FEG e 

assegurar que os cidadãos e os 

trabalhadores da União conheçam a sua 

existência, incluindo os cidadãos e os 

trabalhadores das zonas rurais com difícil 

acesso à informação. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No prazo máximo de sete meses 

após o termo do período indicado no artigo 

15.º, n.º 3, o Estado-Membro em causa 

deve apresentar à Comissão um relatório 

final sobre a execução da contribuição 

financeira, que deve incluir, 

nomeadamente, as seguintes informações: 

1. No prazo máximo de sete meses 

após o termo do período indicado no artigo 

15.º, n.º 3, o Estado-Membro em causa 

deve apresentar à Comissão um relatório 

final, com dados desagregados por género 

e disponíveis ao público, sobre a execução 

da contribuição financeira, que deve 

incluir, nomeadamente, as seguintes 

informações: 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Uma avaliação de impacto 

específica sobre a igualdade de género 

nos casos notificados; 
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Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. De quatro em quatro anos, a 

Comissão deve realizar, por iniciativa 

própria, e em estreita cooperação com os 

Estados-Membros, uma avaliação das 

contribuições financeiras do FEG. 

1. De quatro em quatro anos, a 

Comissão deve realizar, por iniciativa 

própria, e em estreita cooperação com os 

Estados-Membros, uma avaliação das 

contribuições financeiras do FEG, que 

deverá ser sensível às questões de género. 
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