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Proposta de decisão (COM(2004)0474 – C6-0095/2004 – 2004/0153(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 14
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis.) Atento o objectivo de Lisboa de 
alcançar uma taxa de emprego feminino 
superior a 60% até 2010 e tendo em conta o 
facto de continuarem a ser elevadas as 
disparidades observadas no mercado de 
trabalho, revela-se necessário promover a 
diversificação das escolhas profissionais 
das jovens, facilitar o acesso das mulheres 
à aprendizagem ao longo da vida e, em 
particular, à formação no domínio das 
tecnologias da informação, bem como 
assegurar a participação das mulheres em 
todos os níveis da educação e da formação, 

Or. fr
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 15
Considerando 24

(24) Em conformidade com o artigo 3.º do 
Tratado, a Comunidade deve eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade entre 
homens e mulheres em todas as suas 
actividades.

(24) Em conformidade com o artigo 3.º do 
Tratado, a Comunidade deve eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade entre 
homens e mulheres em todas as suas 
actividades. Cumpre envidar diligências 
tendentes a melhorar a participação das 
mulheres no mercado de trabalho, bem 
como fomentar o acesso das mulheres a 
domínios  e cargos de responsabilidade.    

Or. es

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 16
Artigo 1, nº 2

2. O programa integrado tem como objectivo 
geral contribuir, através da aprendizagem 
ao longo da vida, para o desenvolvimento 
da Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um crescimento económico sustentável, com 
mais e melhores empregos e uma maior 
coesão social, assegurando ao mesmo tempo 
a protecção adequada do ambiente para as 
gerações futuras. Em particular, o programa 
tem como finalidade fomentar os 
intercâmbios, a cooperação e a mobilidade 
entre os sistemas de educação e de formação 
na Comunidade, a fim de que estes passem a 
constituir uma referência mundial de 
qualidade.

2. O programa integrado tem como objectivo 
geral intensificar e reforçar a tomada de 
consciência, na sociedade europeia, de que 
o nosso conhecimento se encontra em 
mutação e expansão constantes. Somente
através da aprendizagem ao longo da vida, 
é dado à Comunidade desenvolver-se
enquanto sociedade de conhecimento 
avançada, caracterizada por um crescimento 
económico sustentável, com mais e melhores 
empregos e uma maior coesão social, 
assegurando ao mesmo tempo a protecção 
adequada do ambiente para as gerações 
futuras. Em particular, o programa tem como 
finalidade fomentar os intercâmbios, a 
cooperação e a mobilidade entre os sistemas 
de educação e de formação na Comunidade, 
a fim de que estes passem a constituir uma 
referência mundial de qualidade.

Or. de
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 17
Artigo 1, nº 3, alínea c)

c) reforçar o contributo da aprendizagem ao 
longo da vida para a realização pessoal, a 
coesão social, a cidadania activa, a igualdade 
entre homens e mulheres e a participação 
das pessoas com necessidades especiais; 

c) reforçar o contributo da aprendizagem ao 
longo da vida para a realização pessoal, a 
coesão social, a cidadania activa, a igualdade 
entre homens e mulheres, eliminando os 
estereótipos sociais em matéria de género, e 
a participação das pessoas com necessidades 
especiais; 

Or. es

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 18
Artigo 1, nº 3, alínea c bis) (nova)

(c bis) viabilizar  a todas as pessoas a 
possibilidade de acesso à aprendizagem ao 
longo da vida e implementar iniciativas 
específicas destinadas às pessoas mais 
desfavorecidas, como sejam famílias 
monoparentais, homens e mulheres em 
situação de licença parental e de 
assistência à família, imigrantes, mulheres 
e homens residentes em regiões periféricas, 
no meio rural ou em situação de pobreza;

Or. de

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 19
Artigo 1, nº 3, alínea c bis) (nova)

(c bis) viabilizar  a todas as pessoas as 
possibilidade de acesso à formação ao 
longo da vida e adoptar iniciativas 
específicas destinadas às pessoas mais 
desfavorecidas, como sejam famílias 
monoparentais, imigrantes, mulheres e 
homens residentes em regiões periféricas 
ou em situação de pobreza;
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Or. fr

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 20
Artigo 1, nº 3, alínea e

e) contribuir para aumentar a participação de 
pessoas de todas as idades na aprendizagem 
ao longo da vida;

e) contribuir para aumentar a participação de 
pessoas de todas as idades na aprendizagem 
ao longo da vida, prestando especial 
atenção aos grupos com maiores 
dificuldades de acesso ao mundo laboral, 
em particular  às mulheres;

Or. es

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 21
Artigo 1, nº 3, alínea i bis) (nova)

(i bis) assegurar a integração das questões 
de género em todas as políticas, bem como 
a participação de homens e mulheres, em 
pé de igualdade, em todos os sectores da 
educação e da formação na Europa.

Or. fr

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 22
Artigo 12, alínea d)

d) a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres e a contribuição para a luta contra 
todo o tipo de discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

d) a contribuição para a luta contra todo o 
tipo de discriminação em razão do sexo, raça 
ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Or. es
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 23
Artigo 12, alínea d bis) (nova)

(d bis) o fomento da igualdade entre 
homens e mulheres, melhorando a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho e o seu acesso a domínios  e 
cargos de responsabilidade e eliminando os 
estereótipos sociais em matéria de género.

Or. es

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 24
Artigo 32, alínea a)

(a) aprendentes inseridos na educação de
adultos; 

(a) aprendentes inseridos na educação de 
adultos, prestando particular atenção aos 
grupos que não possuem qualificações 
básicas, em especial  às mulheres;

Or. es


