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Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 38
Considerando 2

(2) Em sintonia com a intenção afirmada da 
Comissão de consolidar e racionalizar os 
instrumentos financeiros da UE, a presente 
decisão deve instituir um programa único e 
racionalizado que estabeleça a continuação e 
o desenvolvimento das actividades lançadas 
com base na Decisão 2000/750/CE do 
Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção 
comunitário de luta contra a discriminação 
(2001-2006), na Decisão 2001/51/CE do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção 
comunitária relativo à estratégia 
comunitária para a igualdade entre 
homens e mulheres e das Decisões do 
Parlamento Europeu e do Conselho 

(2) Em sintonia com a intenção afirmada da 
Comissão de consolidar e racionalizar os 
instrumentos financeiros da UE, a presente 
decisão deve instituir um programa único e 
racionalizado que estabeleça a continuação e 
o desenvolvimento das actividades lançadas 
com base na Decisão 2000/750/CE do 
Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção 
comunitário de luta contra a discriminação 
(2001-2006) e das Decisões do Parlamento 
Europeu e do Conselho 50/2002/CE, de 7 de 
Dezembro de 2001, que estabelece um 
programa de acção comunitária de incentivo 
à cooperação entre os Estados-Membros em 
matéria de luta contra a exclusão social  e 
1145/2002/CE, de 10 de Junho de 2002, 
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50/2002/CE, de 7 de Dezembro de 2001, que 
estabelece um programa de acção 
comunitária de incentivo à cooperação entre 
os Estados-Membros em matéria de luta 
contra a exclusão social  e 1145/2002/CE, de 
10 de Junho de 2002, relativa a medidas 
comunitárias de incentivo no domínio do 
emprego , bem como das actividades 
empreendidas a nível comunitário em 
relação com as condições de trabalho.

relativa a medidas comunitárias de incentivo 
no domínio do emprego , bem como das 
actividades empreendidas a nível 
comunitário em relação com as condições de 
trabalho.

Or. da

Justificação

A igualdade entre homens e mulheres está longe de ser uma realidade na União. É necessário 
conferir um maior interesse à participação das mulheres nos diferentes programa e conceber 
um programa autónomo destinado a promover os direitos das mulheres. Este objectivo é 
realizado com a elaboração de um programa do tipo: "Igualdade entre Homens e Mulheres 
2013", independente do programa PROGRESS.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 39
Considerando 2

(2) Em sintonia com a intenção afirmada da 
Comissão de consolidar e racionalizar os 
instrumentos financeiros da UE, a presente 
decisão deve instituir um programa único e 
racionalizado que estabeleça a continuação e 
o desenvolvimento das actividades lançadas 
com base na Decisão 2000/750/CE do 
Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção 
comunitário de luta contra a discriminação 
(2001-2006), na Decisão 2001/51/CE do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção 
comunitária relativo à estratégia comunitária 
para a igualdade entre homens e mulheres e 
das Decisões do Parlamento Europeu e do 
Conselho 50/2002/CE, de 7 de Dezembro de 
2001, que estabelece um programa de acção 
comunitária de incentivo à cooperação entre 
os Estados-Membros em matéria de luta 

(2) Em sintonia com a intenção afirmada da 
Comissão de consolidar e racionalizar os 
instrumentos financeiros da UE, a presente 
decisão deve instituir um programa único e 
racionalizado que estabeleça a continuação e 
o desenvolvimento das actividades lançadas 
com base na Decisão 2000/750/CE do 
Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção 
comunitário de luta contra a discriminação 
(2001-2006), na Decisão 2001/51/CE do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2000, que 
estabelece um programa de acção 
comunitária relativo à estratégia comunitária 
para a igualdade entre homens e mulheres e 
das Decisões do Parlamento Europeu e do 
Conselho 50/2002/CE, de 7 de Dezembro de 
2001, que estabelece um programa de acção 
comunitária de incentivo à cooperação entre 
os Estados-Membros em matéria de luta 
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contra a exclusão social  e 1145/2002/CE, de 
10 de Junho de 2002, relativa a medidas 
comunitárias de incentivo no domínio do 
emprego, bem como das actividades 
empreendidas a nível comunitário em 
relação com as condições de trabalho.

contra a exclusão social  e 1145/2002/CE, de 
10 de Junho de 2002, relativa a medidas 
comunitárias de incentivo no domínio do 
emprego, bem como das actividades 
empreendidas a nível comunitário em 
relação com as condições de trabalho, e na 
Decisão n.° 848/2004/CE, que estabelece 
um programa de acção comunitária para a 
promoção das organizações que operam ao 
nível europeu no domínio da igualdade 
entre homens e mulheres.

Or. el

Justificação

No domínio da igualdade entre homens e mulheres, para além do programa de acção  
relativo à estratégia comunitária para a igualdade entre homens e mulheres, será 
conveniente incluir também o programa de acção comunitária para a promoção das 
organizações que operam ao nível europeu no domínio da igualdade entre homens e 
mulheres, uma vez que estes dois programas expirarão em Dezembro de 2005.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 40
Considerando 6

(6) Garantir padrões mínimos e melhorias 
constantes nas condições de trabalho na UE 
é uma das metas principais da política social 
comunitária, correspondendo a um 
importante objectivo global da União 
Europeia. A Comunidade tem um importante 
papel a desempenhar para apoiar e 
complementar as actividades dos Estados-
Membros nos domínios da saúde e 
segurança dos trabalhadores, condições de 
trabalho, protecção dos trabalhadores em 
caso de cessação dos respectivos contratos 
laborais, informação e consulta dos 
trabalhadores, representação e defesa 
colectiva dos interesses de trabalhadores e 
empregadores.

(6) Garantir padrões mínimos e melhorias 
constantes nas condições de trabalho na UE 
é uma das metas principais da política social 
comunitária, correspondendo a um 
importante objectivo global da União 
Europeia. A Comunidade tem um importante 
papel a desempenhar para apoiar e 
complementar as actividades dos Estados-
Membros nos domínios da saúde e 
segurança dos trabalhadores, condições de 
trabalho, incluindo a necessidade de 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar, protecção dos trabalhadores em 
caso de cessação dos respectivos contratos 
laborais, informação e consulta dos 
trabalhadores, representação e defesa 
colectiva dos interesses de trabalhadores e 
empregadores.
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Or. fr

Justificação

A necessidade de conciliar vida profissional e vida familiar tornou-se um elemento central da 
política social europeia. A melhoria das condições de trabalho na União Europeia deve 
necessariamente implicar uma melhoria da conciliação entre vida profissional e vida privada 
que permanece uma questão crucial na organização do trabalho.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 41
Considerando 9

(9) A igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres constitui um princípio 
fundamental do direito comunitário e as 
directivas e outros actos adoptados com vista 
à sua concretização têm desempenhado um 
importante papel na melhoria da situação das 
mulheres. A experiência de intervenção a 
nível comunitário demonstrou que a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres nas políticas comunitárias e o 
combate a práticas de discriminação exigem 
uma articulação de instrumentos sinergéticos 
que envolvam legislação, mecanismos de 
financiamento e acções de integração. Por 
força do princípio da integração da 
perspectiva de género (gender 
mainstreaming), a igualdade entre homens e 
mulheres deve ser integrada em todas as 
vertentes do programa.

(9) A igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres constitui um princípio 
fundamental do direito comunitário e as 
directivas e outros actos adoptados com vista 
à sua concretização têm desempenhado um 
importante papel na melhoria da situação das 
mulheres. A experiência de intervenção a 
nível comunitário demonstrou que a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres nas políticas comunitárias e o 
combate a práticas de discriminação exigem 
uma articulação de instrumentos sinergéticos 
que envolvam legislação, mecanismos de 
financiamento e acções de integração. Por 
força do princípio da integração da 
perspectiva de género (gender 
mainstreaming), a igualdade entre homens e 
mulheres deve ser integrada em todas as 
vertentes do programa. A igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres é 
objecto de um programa específico, 
independente do programa PROGRESS.

Or. da

Justificação

A integração da perspectiva do género deve ser um elemento permanente das 4 vertentes do 
programa PROGRESS. Atendendo à importância de que se reveste a questão da igualdade 
entre homens e mulheres, deve ser-lhe consagrado um programa específico, não devendo, por 
conseguinte, figurar como uma vertente do programa PROGRESS.
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 42
Considerando 9 bis

(9 bis) As organizações não 
governamentais que operam à escala 
regional, nacional e comunitária 
constituem partes essenciais para a 
aplicação bem sucedida dos objectivos 
gerais do programa, pelo que lhes cabe 
desempenhar, no âmbito das redes 
comunitárias pertinentes, um importante 
papel na concepção, execução e observação 
do programa.

Or. pt

Justificação

As ONG constituem partes essenciais, em particular à escala nacional e regional, na 
aplicação das vertentes políticas relevantes para o programa PROGRESS no domínio da 
política do emprego e social.

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 43
Artigo 2, ponto 1

(1) melhorar o conhecimento e a apreensão 
da situação nos Estados-Membros (e noutros 
países participantes) mediante estudos, 
avaliações e acompanhamento das políticas;

(1) melhorar o conhecimento e a apreensão 
da situação nos Estados-Membros (e noutros 
países participantes) mediante estudos, 
avaliações e acompanhamento das políticas 
e das boas práticas, bem como dos 
intercâmbios transnacionais;

Or. fr

Justificação

A compreensão da situação nos Estados-Membros deve passar igualmente pela análise das 
boas práticas existentes. Os intercâmbios transnacionais desempenham um papel essencial 
para melhorar o conhecimento das situações nacionais e dos respectivos progressos, bem 
como para aproximar a União Europeia dos seus cidadãos. Os intercâmbios transnacionais 
constituem, aliás, elementos essenciais dos programas de acção comunitária de luta contra a 
exclusão social e de lua contra as discriminações, que são retomados no programa 
PROGRESS.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 44
Artigo 2, ponto 2

(2) apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos estatísticos, métodos e 
indicadores comuns nas áreas abrangidas 
pelo programa;

(2) apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos estatísticos, métodos e 
indicadores qualitativos e quantitativos 
comuns repartidos por sexo e por faixa 
etária nas áreas abrangidas pelo programa;

Or. fr

Justificação

A utilização de estatísticas e de indicadores qualitativos e quantitativo repartidos por sexo e 
por faixa etária é determinante para a apreciação da eficácia do programa PROGRESS. As 
mulheres e os trabalhadores mais velhos encontram-se com frequência expostos à exclusão 
social, à discriminação no domínio do emprego ou à pobreza.

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 45
Artigo 2, ponto 2

(2) apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos estatísticos, métodos e 
indicadores comuns nas áreas abrangidas 
pelo programa;

(2) apoiar o desenvolvimento de 
instrumentos estatísticos, métodos e 
indicadores comuns nas áreas abrangidas 
pelo programa, que permitam avaliar 
verdadeiramente, por género, a evolução 
das condições sociais e de trabalho na 
União Europeia;

Or. fr

Justificação

É necessário precisar mais os objectivos. 

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 46
Artigo 2, ponto 3
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(3) apoiar e acompanhar a implementação da 
legislação comunitária e dos objectivos 
políticos nos Estados-Membros e avaliar o 
respectivo impacto;

(3) apoiar e acompanhar a implementação da 
legislação comunitária e dos objectivos 
políticos nos Estados-Membros e avaliar o 
respectivo impacto, designadamente no que 
respeita à criação de empregos em maior 
número e de melhor qualidade;

Or. fr

Justificação

É necessário precisar mais os objectivos.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 47
Artigo 2, ponto 5

(5) reforçar a sensibilização dos 
intervenientes e do público em geral para as 
políticas da UE no âmbito de cada uma das 5
vertentes do programa;

(5) reforçar a sensibilização dos 
intervenientes e do público em geral para as 
políticas da UE no âmbito de cada uma das 4
vertentes do programa;

Or. da

Justificação

É necessário que a igualdade entre homens e mulheres continue a ser objecto de um 
programa específico, pelo que não deve figurar como quinta vertente do programa 
PROGRESS.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 48
Artigo 2, ponto 6

(6) dinamizar a capacidade das principais 
redes da UE para promover e apoiar as 
políticas comunitárias.

(6) dinamizar a capacidade das principais 
redes e das organizações não 
governamentais da UE para promover e 
apoiar as políticas comunitárias.

Or. el
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Justificação

Entre os objectivos gerais do programa será conveniente incluir a dinamização da 
capacidade de funcionamento e da acção das organizações não governamentais que operam 
a nível interestatal na UE. Tal ajudará a reforçar o pluralismo e a contribuição da sociedade 
civil para a elaboração e a promoção da política social europeia.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 49
Artigo 2, ponto 6

(6) dinamizar a capacidade das principais 
redes da UE para promover e apoiar as
políticas comunitárias.

(6) dinamizar a capacidade das principais 
redes da UE para participar na elaboração, 
na aplicação, na promoção e no apoio das
políticas comunitárias no âmbito do 
presente programa.

Or. fr

Justificação

As redes da União não podem limitar-se a ter um papel passivo, isto é, a promover e apoiar 
as políticas comunitárias. As redes europeias devem ter a possibilidade de participar na 
elaboração das políticas comunitárias de molde a levar as preocupações dos cidadãos às 
instituições comunitárias, contribuindo assim para melhorar a legislação.

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 50
Artigo 2, ponto 6

(6) dinamizar a capacidade das principais 
redes da UE para promover e apoiar as 
políticas comunitárias.

(6) dinamizar a capacidade das principais 
redes da UE para promover e apoiar as 
políticas comunitárias que se destinam a 
melhorar as condições sociais e de 
trabalho.

Or. fr

Justificação

É necessário precisar mais os objectivos.
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Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 51
Artigo 3, frase introdutória

O programa será dividido nas seguintes 5
vertentes:

O programa será dividido nas seguintes 4
vertentes:

Or. da

Justificação

É necessário que a igualdade entre homens e mulheres continue a ser objecto de um relatório 
específico, pelo que não deve figurar como quinta vertente do programa PROGRESS.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 52
Artigo 3, ponto 5

(5) Igualdade entre homens e mulheres Suprimido

Or. da

Justificação

É necessário que a igualdade entre homens e mulheres continue a ser objecto de um relatório 
específico, pelo que não deve figurar como quinta vertente do programa PROGRESS.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 53
Artigo 4, frase introdutória

A vertente 1 apoiará a execução da 
Estratégia Europeia de Emprego:

A vertente 1, tendo em conta o princípio da 
integração da perspectiva do género,
apoiará a execução da Estratégia Europeia 
de Emprego:

Or. fr

Justificação

O considerando 9 prevê que a integração da perspectiva do género deve ser integrada em 
todas as vertentes do programa. Este princípio fundamental deve ser recordado no corpo do 
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texto da Decisão.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 54
Artigo 4, ponto 1

(1) melhorando a compreensão da situação 
do emprego, em especial através da 
realização de análises e estudos e do 
desenvolvimento de estatísticas e 
indicadores;

(1) melhorando a compreensão da situação 
do emprego, em especial através da 
realização de análises e estudos e do 
desenvolvimento de estatísticas e 
indicadores qualitativos e quantitativos 
repartidos por sexo e por faixa etária;

Or. fr

Justificação

A situação no domínio do emprego é distinta para os homens e as mulheres. Com efeito, as 
mulheres são com frequência objecto de discriminações no mercado do emprego, a nível quer 
do acesso, quer da participação, quer da progressão na carreira, quer do salário. Por 
conseguinte, a distinção entre homens e mulheres deve ser tida em conta na elaboração de 
estatísticas. É também necessário elaborar estatísticas no tocante ao emprego das pessoas 
mais velhas que são igualmente discriminadas. 

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 55
Artigo 4, ponto 2

(2) acompanhando e avaliando a aplicação 
das Orientações e das Recomendações para 
as Políticas de Emprego e analisando a 
interacção entre a Estratégia Europeia de 
Emprego e outras áreas políticas;

(2) acompanhando e avaliando a aplicação 
das Orientações e das Recomendações e as 
respectivas incidências para as Políticas de 
Emprego e analisando a interacção entre a 
Estratégia Europeia de Emprego e outras 
áreas políticas;

Or. fr

Justificação

Com a presente alteração, o texto tem em conta, de forma explícita, a igualdade entre homens 
e mulheres. 
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Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 56
Artigo 4, ponto 3

(3) organizando intercâmbios de políticas e 
processos e promovendo a aprendizagem 
mútua no contexto da Estratégia Europeia de 
Emprego;

(3) organizando intercâmbios de políticas e 
processos e promovendo a aprendizagem 
mútua no contexto da Estratégia Europeia 
para melhorar o emprego do ponto de vista 
qualitativo e quantitativo;

Or. fr

Justificação

Com a presente alteração, o texto tem em conta, de forma explícita, a igualdade entre homens 
e mulheres.

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 57
Artigo 4, ponto 4 bis (novo)

(4 bis) conferindo uma especial 
importância às acções positivas que 
encorajam a igualdade de tratamento e de 
oportunidades entre homens e mulheres no 
que respeita ao acesso ao emprego e à 
formação profissional;

Or. fr

Justificação

Com a presente alteração, o texto tem em conta, de forma explícita, a igualdade entre homens 
e mulheres.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 58
Artigo 5, frase introdutória

A vertente 2 apoiará a aplicação do método 
aberto de coordenação no domínio da 
protecção social e da inclusão social:

A vertente 2, tendo em conta o princípio da 
integração da perspectiva do género,
apoiará a aplicação do método aberto de 
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coordenação no domínio da protecção social 
e da inclusão social:

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração 53.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 59
Artigo 5, ponto 1

(1) melhorando a compreensão das questões 
associadas à pobreza, à protecção social e às 
políticas de inclusão, em especial através da 
realização de análises e estudos e do 
desenvolvimento de estatísticas e 
indicadores;

(1) melhorando a compreensão das questões 
associadas à pobreza, à exclusão social,
designadamente as que afectam os 
agregados familiares, as mulheres e as  
crianças, à protecção social e às políticas de 
inclusão, em especial através da realização 
de análises e estudos e do desenvolvimento 
de estatísticas e indicadores qualitativos e 
quantitativos repartidos por sexo e por 
faixa etária;

Or. fr

Justificação

Há que prestar uma atenção especial à pobreza dos agregados familiares e à que atinge as 
mulheres e as crianças. Por conseguinte, as estatísticas devem ser elaboradas por sexo e por 
faixa etária de modo a incluir não só as mulheres, mas também as crianças e as pessoas 
idosas.

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 60
Artigo 5, ponto 2

(2) acompanhando e avaliando a aplicação 
do método aberto de coordenação no 
domínio da protecção social e da inclusão 
social e analisando a interacção entre este 
método e outras áreas políticas;

(2) acompanhando e avaliando, aos níveis 
comunitário e nacional, a aplicação do 
método aberto de coordenação no domínio 
da protecção social e da inclusão social e 
analisando a interacção entre este método e 
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outras áreas políticas;

Or. fr

Justificação

É necessário prestar mais atenção às mulheres que, de um modo geral, são as principais 
vítimas da pobreza e da exclusão social, o que se reflecte igualmente na pobreza das 
crianças.

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 61
Artigo 5, ponto 3

(3) organizando intercâmbios de políticas e 
processos e promovendo a aprendizagem 
mútua no contexto da estratégia de protecção 
social e inclusão social;

(3) organizando intercâmbios de políticas e 
processos e promovendo a aprendizagem 
mútua no contexto da estratégia de protecção 
social e inclusão social, com vista a 
melhorar a protecção social e a contribuir 
para o progresso social;

Or. fr

Justificação

É necessário prestar mais atenção às mulheres que, de um modo geral, são as principais 
vítimas da pobreza e da exclusão social, o que se reflecte igualmente na pobreza das 
crianças.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 62
Artigo 5, ponto 5

(5) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem as 
metas políticas comunitárias.

(5) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem e 
aplicarem as metas políticas comunitárias.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração 49.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 63
Artigo 6, frase introdutória

A vertente 3 apoiará a melhoria da 
envolvente laboral e das condições de 
trabalho, designadamente em termos de 
saúde e segurança:

A vertente 3, tendo em conta o princípio da 
integração da perspectiva do género,
apoiará a melhoria da envolvente laboral e 
das condições de trabalho, designadamente 
em termos de saúde e segurança, bem como 
de conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar:

Or. fr

Justificação

O programa PROGRESS deve apoiar a melhoria das condições de trabalho não só através 
da melhoria da saúde e da segurança dos trabalhadores mas também mediante a promoção 
da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, que é essencial para o bem-estar 
dos trabalhadores.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 64
Artigo 6, ponto 1

(1) melhorando a compreensão da situação 
relativa às condições de trabalho, em 
especial através da realização de análises e 
estudos e do desenvolvimento de estatísticas 
e indicadores, bem como avaliando o 
impacto de legislações, políticas e práticas 
existentes;

(1) melhorando a compreensão da situação 
relativa às condições de trabalho, em 
especial através da realização de análises e 
estudos e do desenvolvimento de estatísticas 
e indicadores quantitativos e qualitativos, 
repartidos por sexo e por faixa etária, bem 
como avaliando o impacto de legislações, 
políticas e práticas existentes;

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração 54.
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Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 65
Artigo 6, ponto 2

(2) apoiando a aplicação da legislação 
laboral da UE mediante um 
acompanhamento reforçado, a formação de 
profissionais neste domínio, o 
desenvolvimento de manuais e a ligação em 
rede dos organismos especializados;

(2) apoiando a aplicação da legislação 
laboral da UE mediante um 
acompanhamento reforçado, a formação de 
profissionais neste domínio, o 
desenvolvimento de manuais e a ligação em 
rede dos organismos especializados, 
designadamente os parceiros sociais;

Or. fr

Justificação

A melhoria das condições de vida e de trabalho e a diminuição dos acidentes e das doenças 
profissionais dependem de inúmeros factores, entre os quais o tipo de relações de trabalho, a 
organização do trabalho e a formação profissional.

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 66
Artigo 6, ponto 3

(3) iniciando acções preventivas e 
fomentando uma cultura de prevenção da 
área da saúde e da segurança no trabalho;

(3) iniciando acções preventivas e 
fomentando uma cultura de prevenção da 
área da saúde e da segurança no trabalho, 
bem como conferindo uma atenção especial 
à protecção da maternidade, à segurança 
no local de trabalho e às doenças 
profissionais;

Or. fr

Justificação

A melhoria das condições de vida e de trabalho e a diminuição dos acidentes e das doenças 
profissionais dependem de inúmeros factores, entre os quais o tipo de relações de trabalho, a 
organização do trabalho e a formação profissional.
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Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 67
Artigo 6, ponto 4

(4) sensibilizando, divulgando informações e 
promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
condições de trabalho.

(4) sensibilizando, divulgando informações e 
promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
condições de trabalho e de segurança social.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 68
Artigo 6, ponto 4

(4) sensibilizando, divulgando informações e 
promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
condições de trabalho.

(4) sensibilizando, divulgando informações e 
promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
condições de trabalho e, designadamente, a 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar.

Or. fr

Justificação

É necessário sensibilizar a população e estimular o debate com vista a encontrar 
ajustamentos nas condições de trabalho passíveis de favorecer a conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 69
Artigo 7, frase introdutória

A vertente 4 apoiará a eficaz aplicação do 
princípio da não discriminação e promoverá 
a sua integração em todas as políticas da UE:

A vertente 4, tendo em conta o princípio da 
integração da perspectiva do género,
apoiará a eficaz aplicação do princípio da 
não discriminação e promoverá a sua 
integração em todas as políticas da UE:

Or. fr
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Justificação

Ver justificação da alteração 53.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 70
Artigo 7, ponto 1

(1) melhorando a compreensão da situação 
relativa à discriminação, em especial através 
da realização de análises e estudos e do 
desenvolvimento de estatísticas e 
indicadores, bem como avaliando o impacto 
de legislações, políticas e práticas existentes;

(1) melhorando a compreensão da situação 
relativa à discriminação, em especial através 
da realização de análises e estudos e do 
desenvolvimento de estatísticas e 
indicadores quantitativos e qualitativos, 
repartidos por sexo e por faixa etária, bem 
como avaliando o impacto de legislações, 
políticas e práticas existentes;

Or. fr

Justificação

As estatísticas no domínio da discriminação devem ser repartidas por sexo e por faixa etária 
de molde a terem em conta a situação das mulheres e das pessoas idosas que são com 
frequência vítimas de discriminação.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 71
Artigo 7, ponto 4

(4) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem as 
metas políticas comunitárias.

(4) desenvolvendo a capacidade e 
reforçando o funcionamento e a acção das 
principais redes e das organizações não 
governamentais da UE para prosseguirem as 
metas políticas comunitárias.

Or. el

Justificação

Será conveniente incluir na vertente 4 do programa o desenvolvimento da capacidade e o 
reforço do funcionamento e da acção das organizações não governamentais que operam a 
nível interestatal na UE. Tal ajudará a reforçar o pluralismo e a contribuição da sociedade 
civil para a elaboração e a promoção da política social europeia.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 72
Artigo 7, ponto 4

(4) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem as 
metas políticas comunitárias.

(4) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem e 
aplicarem as metas políticas comunitárias.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração 49.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 73
Artigo 8

VERTENTE 5: Igualdade entre homens e 
mulheres

Suprimido

A vertente 5 apoiará a eficaz aplicação do 
princípio da igualdade entre homens e 
mulheres e promoverá a sua integração em 
todas as políticas da UE:
(1) melhorando a compreensão da situação 
relativa às questões da igualdade entre 
homens e mulheres e a sua integração nas 
políticas comunitárias, em especial através 
da realização de análises e estudos e do 
desenvolvimento de estatísticas e 
indicadores, bem como avaliando o impacto 
de legislações, políticas e práticas 
existentes;
(2) apoiando a aplicação da legislação da 
UE em matéria de igualdade entre homens 
e mulheres, mediante um acompanhamento 
reforçado, a formação de profissionais 
neste domínio e a ligação em rede dos 
organismos especializados;
(3) sensibilizando, divulgando informações 
e promovendo o debate sobre os principais 
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desafios e aspectos políticos em matéria de 
igualdade entre homens e mulheres e 
integração deste princípio em todas as 
políticas comunitárias;
(4) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem 
as metas políticas comunitárias.

Or. da

Justificação

É necessário que a igualdade entre homens e mulheres continue a ser objecto de um 
programa específico, pelo que não deve figurar como quinta vertente do programa 
PROGRESS.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 74
Artigo 8, ponto 4

(4) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem as 
metas políticas comunitárias.

(4) desenvolvendo a capacidade e 
reforçando o funcionamento e a acção das 
principais redes e das organizações não 
governamentais da UE para prosseguirem as 
metas políticas comunitárias.

Or. el

Justificação

Será conveniente incluir na vertente 5 do programa o desenvolvimento da capacidade e o 
reforço do funcionamento e da acção das organizações não governamentais que operam a 
nível interestatal na UE. Tal ajudará a reforçar o pluralismo e a contribuição da sociedade 
civil para a elaboração e a promoção da política social europeia.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 75
Artigo 8, ponto 4

(4) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem as 
metas políticas comunitárias.

(4) desenvolvendo a capacidade das 
principais redes da UE para prosseguirem e 
aplicarem as metas políticas comunitárias.
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Or. fr

Justificação

Ver justificação da alteração 49.

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 76
Artigo 8, ponto 4 bis (novo)

(4 bis) desenvolvendo acções destinadas a 
melhorar a aplicação do princípio da 
igualdade entre homens e mulheres, 
designadamente a organização de uma 
mesa redonda periódica com a participação 
das organizações não governamentais e das 
comissões parlamentares activas no 
domínio dos direitos das mulheres.

Or. fr

Justificação

A necessidade de conferir uma maior visibilidade à aplicação do princípio da igualdade 
entre homens e mulheres em todas as políticas comunitárias implica o desenvolvimento de 
acções e a realização de manifestações, tais como conferências periódicas e outras, que 
reuniriam participantes vindos de todos os horizontes de forma a garantir a integração e a 
aplicação deste princípio em todas as políticas comunitárias e nacionais.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 77
Artigo 9, nº 1, alínea c), travessão 1

– Comparticipação nos custos de
funcionamento das principais redes da UE

– Comparticipação nos custos de 
funcionamento das principais redes e das 
organizações não governamentais da UE

Or. el

Justificação

No âmbito do programa, será conveniente incluir a dinamização da capacidade de 
funcionamento e da acção das organizações não governamentais que operam a nível 
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interestatal na UE. Tal ajudará a reforçar o pluralismo e a contribuição da sociedade civil 
para a elaboração e a promoção da política social europeia.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 78
Artigo 9, nº 2

2. As acções previstas na alínea b) do 
número 1 devem comportar uma forte 
dimensão comunitária, ser realizadas na 
escala devida de forma a garantir um 
verdadeiro valor acrescentado a nível da UE 
e ser levadas a efeito por autoridades 
(sub)nacionais, organismos especializados 
previstos na legislação comunitária ou 
agentes considerados fundamentais na área 
em que operam.

2. As acções previstas na alínea b) do 
número 1 devem comportar uma forte 
dimensão comunitária, ser realizadas na 
escala devida de forma a garantir um 
verdadeiro valor acrescentado a nível da UE 
e ser levadas a efeito por autoridades 
nacionais, regionais ou locais, organismos 
especializados previstos na legislação 
comunitária ou agentes considerados 
fundamentais na área em que operam.

Or. fr

Justificação

É preferível substituir a expressão "autoridades subnacionais" por "autoridades regionais ou 
locais" a fim de conferir mais clareza e coerência ao texto, na medida em que o artigo 10 faz 
referência às autoridades regionais e locais entre os actores que têm acesso ao programa 
PROGRESS.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 79
Artigo 10, nº 1, travessão 7

– Organizações não governamentais 
organizadas a nível da UE

– Organizações não governamentais 
organizadas a nível da UE ou que operem 
em diversos Estados-Membros

Or. el

Justificação

As organizações não governamentais que operam a nível interestatal na UE devem ter acesso 
ao programa. Tal ajudará a reforçar o pluralismo e a contribuição da sociedade civil para a 
elaboração e a promoção da política social europeia.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 80
Artigo 13, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Comissão velará por que o Comité 
disponha de toda a perícia necessária e 
imparcial em função do domínio tratado.

Or. fr

Justificação

Atendendo que só está previsto um Comité de programa para cobrir todas as vertentes, é 
necessário garantir que esse Comité disponha de toda a perícia necessária e imparcial para 
cada domínio tratado. 

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 81
Artigo 17, nº 1

1. O enquadramento financeiro para a 
implementação das actividades comunitárias 
previstas na presente decisão, no período 
compreendido entre 01 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013, é de 628,8
milhões de euros.

1. O enquadramento financeiro para a 
implementação das actividades comunitárias 
previstas na presente decisão, no período 
compreendido entre 01 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013, é de 943,2
milhões de euros.

Or. pt

Justificação

Trata-se de uma proposta provisória, dado não haver ainda uma proposta definitiva do 
Parlamento Europeu sobre as Perspectivas Financeiras.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 82
Artigo 17, nº 1

1. O enquadramento financeiro para a 
implementação das actividades comunitárias 

1. O enquadramento financeiro para a 
implementação das actividades comunitárias



AM\562197PT.doc 23/25 PE 355.805v01-00

PT

previstas na presente decisão, no período 
compreendido entre 01 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013, é de 628,8 
milhões de euros.

previstas na presente decisão, no período 
compreendido entre 01 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013, é de 823,2
milhões de euros.

Or. da

Justificação

No seu projecto relatório de 10 de Março de 2005 (PE 353.740v01-00) Karin Jöns propõe 
que o enquadramento financeiro passe de 628,8 milhões de euros para 943,2 milhões de 
euros, o que representa um aumento de 50%. Propõe ainda que o limite inferior previsto para 
a vertente "Igualdade entre homens e mulheres" passe a ser de 12%, o que deixa 4% de 
margem orçamental. além disso, na proposta da Comissão, 2% do orçamento são afectados à 
aplicação do programa.

Enquanto programa autónomo, a igualdade entre homens e mulheres deve receber 12% de 
943,2 milhões de euros, aos quais se juntam 12% dos 4% da margem orçamental, bem como 
12% dos 2% afectados à aplicação do programa. Tal corresponde a 120 milhões de euros 
que, deduzidos dos 943,2% milhões de euros, representam 823,2 milhões de euros.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 83
Artigo 17, nº 2

2. A repartição financeira entre as diferentes 
vertentes deverá respeitar os seguintes 
limites mínimos:

Vertente 1 Emprego 21 %
Vertente 2 Protecção social e inclusão 

social 28 %
Vertente 3 Condições de trabalho8 %
Vertente 4 Antidiscriminação e 

diversidade 23 %

Vertente 5 Igualdade entre homens e 
mulheres 8 %

2. A repartição financeira entre as diferentes 
vertentes deverá respeitar os seguintes 
limites mínimos:

Vertente 1 Emprego 24 %
Vertente 2 Protecção social e inclusão 

social 34,3 %
Vertente 3 Condições de trabalho9,3 %
Vertente 4 Antidiscriminação e 

diversidade 26,4 %

Or. da
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Justificação

A repartição das verbas entre as vertentes aqui apresentada é a proposta por Karin Jöns no 
seu projecto de relatório de 10 de Março de 2005 (PE 353.740v01-00). Uma vez que a 
vertente 5 - Igualdade entre homens e mulheres - é retirada do programa, verifica-se uma 
modificação das percentagens nas outras vertentes. Ao mesmo tempo, deixa-se 4% dos fundos 
na margem, ao passo que 2% são afectados à aplicação.

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo

Alteração 84
Artigo 17, nº 2

2. A repartição financeira entre as diferentes 
vertentes deverá respeitar os seguintes 
limites mínimos:
Vertente 1 Emprego 21 %

Vertente 2 Protecção social e inclusão 
social 28 %

Vertente 3 Condições de trabalho8 %
Vertente 4 Antidiscriminação e 

diversidade 23 %
Vertente 5 Igualdade entre homens e 

mulheres 8 %

2. A repartição financeira entre as diferentes 
vertentes deverá respeitar os seguintes 
limites mínimos:
Vertente 1 Emprego 21 %

Vertente 2 Protecção social e inclusão 
social 30 %

Vertente 3 Condições de trabalho8 %
Vertente 4 Antidiscriminação e 

diversidade 23 %
Vertente 5 Igualdade entre homens e 

mulheres 12 %

Or. pt

Justificação

A redução na vertente "Igualdade entre homens e mulheres" da verba total prevista para o 
projectado Instituto Europeu do Género é demasiado radical e deve ser, em parte, 
compensada através do aumento da percentagem mínima de 8% para 12%. No que diz 
respeito à vertente "Protecção social e inclusão social", o aumento de 2% tem em conta o 
facto de que o programa de acção, desenvolvido até à data, da luta contra a exclusão social, 
será alargado, por forma a incluir os domínios relativos às pensões, aos cuidados de saúde e 
cuidados prolongados.
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