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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 12
Artigo 2, nº 1, alínea b)

b) desenvolver a solidariedade dos jovens, 
nomeadamente no intuito de reforçar a 
coesão social da União Europeia;

b) desenvolver a solidariedade e promover a 
tolerância dos jovens face à diversidade, 
nomeadamente no intuito de reforçar a 
coesão social da União Europeia;

Or. fr

Justificação

A União Europeia goza de uma grande diversidade cultural, religiosa, social, etc. A coesão 
social só pode ser promovida se forem inculcados nos mais jovens alguns princípios, em 
especial, a solidariedade e a tolerância para com os outros, de modo a contribuir para uma 
evolução das mentalidades. 
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 13
Artigo 2, nº 1, alínea d)

d) contribuir para o desenvolvimento da 
qualidade dos sistemas de apoio às 
actividades dos jovens e da capacidade das 
organizações da sociedade civil no domínio 
da juventude;

d) contribuir para o desenvolvimento da 
qualidade dos sistemas de apoio às 
actividades dos jovens e reforçar o 
funcionamento e a capacidade das 
organizações da sociedade civil, de modo a 
realizar os objectivos da União no domínio 
da juventude;

Or. fr

Justificação

É necessário especificar o apoio concedido às organizações da sociedade civil que 
desempenham um papel fundamental na realização dos objectivos da UE no domínio da 
juventude. O nº 4 do artigo 4º da Decisão refere, aliás, que as acções relativas aos sistemas 
de apoio e às organizações da sociedade civil visam "apoiar os organismos activos a nível 
europeu no domínio da juventude, designadamente o funcionamento das organizações não 
governamentais de juventude...".

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 14
Artigo 2, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) promover a igualdade entre mulheres 
e homens.

Or. sv

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 15
Artigo 2, nº 2

2. Os objectivos gerais do programa 
complementam os objectivos visados em 
outros domínios de acção da União 
Europeia, nomeadamente no domínio da 
educação e da formação profissional, no 
contexto de uma Europa do conhecimento e 

2. Os objectivos gerais do programa 
complementam os objectivos visados em 
outros domínios de acção da União 
Europeia, nomeadamente no domínio da 
educação e da formação profissional, no 
contexto de uma Europa do conhecimento e 
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da aprendizagem ao longo da vida, assim 
como nos domínios da cultura e do desporto.

da aprendizagem ao longo da vida, assim 
como nos domínios da cultura e do desporto,
das línguas, da inclusão social, da 
igualdade entre os géneros, da luta contra a 
discriminação, da investigação, do espírito 
empresarial e da acção externa da União.

Or. fr

Justificação

É necessário preservar a coerência entre o presente número e o artigo 11º, que menciona 
áreas de complementaridade entre o Programa "Juventude em acção" e outros instrumentos 
de acção comunitários.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 16
Artigo 2, nº 2

2. Os objectivos gerais do programa
complementam os objectivos visados em 
outros domínios de acção da União 
Europeia, nomeadamente no domínio da 
educação e da formação profissional, no 
contexto de uma Europa do conhecimento e 
da aprendizagem ao longo da vida, assim 
como nos domínios da cultura e do desporto.

2. Os objectivos gerais do programa 
complementam os objectivos visados em 
outros domínios de acção da União 
Europeia, nomeadamente no domínio da 
educação e da formação profissional, no 
contexto de uma Europa do conhecimento e 
da aprendizagem ao longo da vida, assim 
como nos domínios da igualdade entre 
mulheres e homens, da cultura e do 
desporto.

Or. en

Justificação

A promoção da igualdade entre mulheres e homens também deve ser incluída.
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Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 17
Artigo 3, nº 1, alínea h)

h) zelar pelo respeito da igualdade entre 
homens e mulheres na participação no 
programa e pela promoção da igualdade 
entre os sexos nas acções realizadas.

h) zelar pelo respeito e a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres na 
participação no programa e pela luta contra 
todas as formas de discriminação.

Or. es

Justificação

A luta contra todas as formas de discriminação e a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres devem ser tidas em conta nas acções realizadas no âmbito do programa.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 18
Artigo 3, nº 1, alínea g)

g) zelar pela participação no programa dos 
jovens que têm menos oportunidades;

g) zelar pela participação no programa dos 
jovens que têm menos oportunidades, 
nomeadamente dos jovens de origem 
imigrante ou que pertencem a minorias, 
bem como dos jovens com deficiência;

Or. fr

Justificação

Os jovens de origem imigrante, que pertencem a minorias étnicas e os jovens com deficiência 
têm frequentemente menos oportunidades de participar em iniciativas e programas para a 
juventude, razão por que lhes deve ser dedicada uma atenção especial, por forma a 
contribuir para o reforço da coesão social da União Europeia.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
Artigo 3, nº 2, parte introdutória

2. No quadro do objectivo geral 
«Desenvolver a solidariedade dos jovens, 
nomeadamente no intuito de reforçar a 
coesão social da União»:

2. No quadro do objectivo geral 
«Desenvolver a solidariedade e promover a 
tolerância dos jovens face à diversidade, 
nomeadamente no intuito de reforçar a 
coesão social da União»:

Or. fr

Justificação

A União Europeia goza de uma grande diversidade cultural, religiosa, social, etc. A coesão 
social só pode ser promovida se forem inculcados nos mais jovens alguns princípios, em 
especial, a solidariedade e a tolerância para com os outros, de modo a contribuir para uma 
evolução das mentalidades.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 20
Artigo 3, nº 4, parte introdutória

4. No quadro do objectivo geral «Contribuir 
para o desenvolvimento da qualidade dos 
sistemas de apoio às actividades dos jovens 
e da capacidade das organizações da 
sociedade civil no domínio da juventude»:

4. No quadro do objectivo geral «Contribuir 
para o desenvolvimento da qualidade dos 
sistemas de apoio às actividades dos jovens 
e reforçar o funcionamento e a capacidade 
das organizações da sociedade civil, de 
modo a realizar os objectivos da União no 
domínio da juventude»:

Or. fr

Justificação

É necessário especificar o apoio concedido às organizações da sociedade civil que 
desempenham um papel fundamental na realização dos objectivos da UE no domínio da 
juventude. O n° 4 do artigo 4° da Decisão refere, aliás, que as acções relativas aos sistemas 
de apoio e às organizações da sociedade civil visam "apoiar os organismos activos a nível 
europeu no domínio da juventude, designadamente o funcionamento das organizações não 
governamentais de juventude...".
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 21
Artigo 3, nº 4, alínea d)

d) contribuir para melhorar a informação dos 
jovens;

d) contribuir para melhorar a informação dos 
jovens, nomeadamente sobre a União 
Europeia e as suas políticas, incluindo as 
relativas à juventude;

Or. fr

Justificação

O programa "Juventude em acção" deveria contribuir para melhorar conhecimento dos 
jovens sobre a União Europeia e as políticas comunitárias, incluindo as relativas à 
juventude, com vista a promover a "cidadania europeia" dos jovens, que é referido como um 
dos objectivos do programa no artigo 2º.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 22
Artigo 4, ponto 3

Esta acção destina-se a apoiar os projectos 
com os países parceiros do programa nos 
termos do artigo 5.º, nomeadamente o 
intercâmbio de jovens e animadores 
socioeducativos, o apoio às iniciativas que 
reforcem a compreensão mútua dos jovens e 
o seu sentido da solidariedade, bem como o 
desenvolvimento da cooperação no domínio 
da juventude e da sociedade civil naqueles 
países.

Esta acção destina-se a apoiar os projectos 
com os países parceiros do programa nos 
termos do artigo 5.º, nomeadamente o 
intercâmbio de jovens e animadores 
socioeducativos, o apoio às iniciativas que 
reforcem a compreensão mútua dos jovens e 
o seu sentido da solidariedade e da 
tolerância, bem como o desenvolvimento da 
cooperação no domínio da juventude e da 
sociedade civil naqueles países.

Or. fr

Justificação

A União Europeia goza de uma grande diversidade cultural, religiosa, social, etc. A coesão 
social só pode ser promovida se forem inculcados nos mais jovens alguns princípios, em 
especial, a solidariedade e a tolerância para com os outros, de modo a contribuir para uma 
evolução das mentalidades.
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Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 23
Artigo 6, nº 2

2. Sem prejuízo das modalidades definidas 
no anexo para a realização das acções, o 
programa dirige-se aos jovens entre os 13 e 
os 30 anos.

2. Sem prejuízo das modalidades definidas 
no anexo para a realização das acções, o 
programa dirige-se aos jovens entre os 15 e 
os 28 anos.

Or. en

Justificação

A relatora de parecer apoia o alargamento do âmbito do programa (anteriormente limitado 
aos jovens entre os 15 e os 25 anos) de forma a dar maior flexibilidade ao programa e 
reflectir o carácter mutável da juventude. Contudo, gostaria de propor que o limite máximo 
de idade seja fixado em 28 anos, em vez de 30, e que só seja reduzido para 13 anos em 
situações excepcionais, devido a restrições orçamentais.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 24
Artigo 6, nº 4

4. Todos os jovens, sem discriminação, 
devem poder ter acesso às actividades do 
programa, cumprindo as modalidades 
definidas no anexo. A Comissão e os países 
participantes no programa zelarão por que se 
envidem esforços específicos em benefício 
dos jovens que, por razões de ordem 
educativa, social, física, mental, económica, 
cultural ou geográfica, têm mais dificuldades 
em participar nele.

4. Todos os jovens, sem discriminação, 
devem poder ter acesso às actividades do 
programa, cumprindo as modalidades 
definidas no anexo. A Comissão e os países 
participantes no programa zelarão por que se 
envidem esforços específicos em benefício 
dos jovens que, por razões de género, ordem 
educativa, social, física, mental, económica, 
cultural ou geográfica, têm mais dificuldades 
em participar nele.

Or. en
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Justificação

Devem igualmente ser despendidos esforços para evitar que as raparigas não participem por 
razões de género.

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 25
Artigo 6, nº 4

4. Todos os jovens, sem discriminação, 
devem poder ter acesso às actividades do 
programa, cumprindo as modalidades 
definidas no anexo. A Comissão e os países 
participantes no programa zelarão por que se 
envidem esforços específicos em benefício 
dos jovens que, por razões de ordem 
educativa, social, física, mental, económica, 
cultural ou geográfica, têm mais dificuldades 
em participar nele.

4. Todos os jovens, sem discriminação, 
devem poder ter acesso às actividades do 
programa, cumprindo as modalidades 
definidas no anexo. A Comissão e os países 
participantes no programa zelarão por que se 
envidem esforços específicos em benefício 
dos jovens que, por razões de ordem 
educativa, social, física, mental, económica, 
cultural ou geográfica, têm mais dificuldades 
em participar nele. A Comissão e os países 
participantes assegurarão, igualmente, 
uma participação equilibrada de mulheres 
e homens. 

Or. sv

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 26
Artigo 8, nº 6, alínea b), subalínea ii)

ii) deve dispor de recursos humanos 
suficientes, que reúnam as habilitações 
profissionais e linguísticas adaptadas ao 
trabalho num ambiente de cooperação 
internacional;

ii) deve dispor de recursos humanos 
suficientes, com uma participação 
equitativa de mulheres e homens, que 
reúnam as habilitações profissionais e
linguísticas adaptadas ao trabalho num 
ambiente de cooperação internacional;

Or. en

Justificação

Essencial para aumentar a compreensão dos desafios em matéria de igualdade. 
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 27
Artigo 8, nº 5

5. A Comissão e os países participantes no 
programa zelarão por que as acções apoiadas 
pelo programa sejam objecto de uma 
informação e publicidade adequadas.

5. A Comissão e os países participantes no 
programa zelarão por que as acções apoiadas 
pelo programa sejam objecto de uma 
informação e publicidade adequadas, 
nomeadamente entre os jovens com menos 
oportunidades, incluindo os de origem 
imigrante ou que pertencem a minorias, 
bem como os jovens com deficiência.

Or. fr

Justificação

Os jovens de origem imigrante, que pertencem a minorias étnicas e os jovens com deficiência 
têm frequentemente menos oportunidades de participar em iniciativas e programas para a 
juventude, razão por que lhes deve ser dedicada uma atenção especial, por forma a 
contribuir para o reforço da coesão social da União Europeia.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 28
Artigo 8, nº 5

5. A Comissão e os países participantes no 
programa zelarão por que as acções apoiadas 
pelo programa sejam objecto de uma 
informação e publicidade adequadas.

5. A Comissão e os países participantes no 
programa zelarão por que as acções apoiadas 
pelo programa sejam objecto de uma 
informação e publicidade adequadas. 
Tomarão as medidas apropriadas para que 
a informação seja disseminada mediante 
utilização das ferramentas mais adequadas 
e, com a ajuda das Agências Nacionais, 
canalizarão a informação sobre o 
programa para as organizações de menor 
dimensão, nomeadamente, a nível regional 
e local.

Or. en

Justificação

Tendo em vista proporcionar uma maior participação, a relatora de parecer solicita que a 
visibilidade do programa seja aumentada melhorando a qualidade da informação 
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disponibilizada aos jovens e o acesso à mesma através da utilização das ferramentas mais 
apropriadas para a sua disseminação (no caso dos jovens, tal seria a TV, a Internet e os 
telemóveis).

O novo texto pede igualmente que as próprias Agências Nacionais tomem medidas para 
assegurar que a informação sobre o programa chegue às organizações de menor dimensão, 
em particular a nível regional e local, de acordo com o espírito de descentralização 
crescente.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 29
Artigo 9, nº 1, alínea c)

c) em matéria financeira, os critérios 
(nomeadamente a população jovem, o PNB 
e a distância geográfica entre países) a 
aplicar para determinar a repartição 
indicativa dos fundos entre os 
Estados-Membros para as acções que 
deverão ser geridas de forma 
descentralizada;

c) em matéria financeira, os critérios a 
aplicar para determinar a repartição 
indicativa dos fundos entre os 
Estados-Membros para as acções que 
deverão ser geridas de forma 
descentralizada;

Or. en

Justificação

Relativamente aos critérios sobre o financiamento, o relator sugere que os critérios indicados 
sejam suprimidos, dado que apenas parecem servir de directriz. Os critérios definitivos 
deveriam ser indicados na íntegra.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 30
Artigo 11, nº 3

3. A Comissão e os Estados-Membros da 
União Europeia zelarão pela valorização das 
acções do programa que contribuam para a 
prossecução de objectivos em outros 
domínios de intervenção comunitária, tais 
como a educação, a formação, a cultura e o 
desporto.

3. A Comissão e os Estados-Membros da 
União Europeia zelarão pela valorização das 
acções do programa que contribuam para a 
prossecução de objectivos em outros 
domínios de intervenção comunitária, tais 
como a educação, a formação, a cultura e o 
desporto, a igualdade entre os géneros e a 
luta contra a discriminação.



AM\569439PT.doc 11/18 PE 359.941v01-00

PT

Or. fr

Justificação

As acções do programa que contribuem para promover a igualdade entre os sexos e a luta 
contra a  discriminação são muito importantes, na medida em que envolvem os jovens e 
podem, portanto, contribuir para uma mudança de mentalidades. Os Estados-Membros e 
Comissão devem pois realçá-las.

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 31
Artigo 15, nº 3

3. Os países participantes no programa 
transmitirão à Comissão, até 30 de Junho de 
2010, um relatório sobre a aplicação do 
programa e, até 30 de Junho de 2015, um 
relatório sobre o impacto do programa.

3. Os países participantes no programa 
transmitirão à Comissão, até 30 de Junho de 
2010, um relatório sobre a aplicação do 
programa e, até 30 de Junho de 2015, um 
relatório sobre o impacto do programa. 

Nos seus relatórios sobre a execução e o 
impacto do programa, os países 
participantes indicarão, em particular, o 
modo como o objectivo de igualdade foi 
alcançado e como foi assegurada a 
participação dos jovens com menos 
oportunidades, incluindo os jovens com 
deficiência. Antes da elaboração destes 
relatórios, a Comissão proporcionará aos 
países auxílio e orientação prática 
adequados. 

Or. sv
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Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 32
Considerando 1

(1) O Tratado institui uma cidadania da 
União e estabelece que a acção da 
Comunidade na esfera da educação, da 
formação profissional e da juventude tem 
por objectivo incentivar, nomeadamente, o 
desenvolvimento do intercâmbio de jovens e 
animadores socioeducativos, bem como uma 
educação de qualidade.

(1) O Tratado institui uma cidadania da 
União e estabelece que a acção da 
Comunidade na esfera da educação, da 
formação profissional e da juventude tem 
por objectivo incentivar, nomeadamente, o 
desenvolvimento do intercâmbio de jovens e 
animadores socioeducativos, a promoção da 
igualdade entre mulheres e homens, bem 
como uma educação de qualidade.

Or. en

Justificação

A promoção da igualdade entre mulheres e homens também deve ser incluída.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 33
Considerando 2

(2) O Tratado da União Europeia funda-se 
nos princípios da liberdade, da democracia, 
do respeito pelos direitos do homem e pelas 
liberdades fundamentais, pelo que a 
promoção da cidadania activa dos jovens 
deve contribuir para o desenvolvimento 
destes valores.

(2) O Tratado da União Europeia funda-se 
nos princípios da liberdade, da democracia, 
do respeito pelos direitos do homem e pelas 
liberdades fundamentais, da igualdade entre 
os géneros e da luta contra a 
discriminação. A promoção da cidadania 
activa dos jovens deve contribuir para o 
desenvolvimento destes valores.

Or. fr

Justificação

A igualdade entre os sexos e a luta contra a discriminação fazem parte dos princípios 
fundamentais da União Europeia que devem absolutamente ser promovidos junto dos jovens 
europeus. O artigo 2º da decisão refere, aliás, que o programa "Juventude em Acção" deve 
contribuir "para o desenvolvimento das políticas da União, em particular no que respeita (...) 
à luta contra todas as formas de discriminação (...)".
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Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 34
Considerando 2

(2) O Tratado da União Europeia funda-se 
nos princípios da liberdade, da democracia, 
do respeito pelos direitos do homem e pelas 
liberdades fundamentais, pelo que a 
promoção da cidadania activa dos jovens 
deve contribuir para o desenvolvimento 
destes valores.

(2) O Tratado da União Europeia funda-se 
nos princípios da liberdade, da democracia, 
do respeito pelos direitos do homem e pelas 
liberdades fundamentais, da igualdade entre 
os géneros e da luta contra a 
discriminação. A promoção da cidadania 
activa dos jovens deve contribuir para o 
desenvolvimento destes valores.

Or. en

Justificação

A promoção da igualdade entre mulheres e homens também deve ser incluída.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 35
Considerando 5

(5) O Conselho Europeu Extraordinário 
realizado em Lisboa, nos dias 23 e 24 de 
Março de 2000, estabeleceu um objectivo 
estratégico para a União que implica, entre 
outros aspectos, uma política de emprego 
activa, no quadro da qual se atribua maior 
importância à educação e formação ao longo 
da vida, complementada por uma estratégia 
para o desenvolvimento sustentável, 
acordada no Conselho Europeu de Göteborg, 
de 15 e 16 de Junho de 2001.

(5) O Conselho Europeu Extraordinário 
realizado em Lisboa, nos dias 23 e 24 de 
Março de 2000, estabeleceu um objectivo 
estratégico para a União que implica, entre 
outros aspectos, uma política de emprego 
activa, no quadro da qual se atribua maior 
importância à educação e formação ao longo 
da vida e ao emprego feminino, 
complementada por uma estratégia para o 
desenvolvimento sustentável, acordada no 
Conselho Europeu de Göteborg, de 15 e 16 
de Junho de 2001.

Or. en

Justificação

A promoção da igualdade entre mulheres e homens também deve ser incluída.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 36
Considerando 10

(10) A acção da Comunidade comporta um 
contributo para uma educação e uma 
formação de qualidade, e deve visar suprimir 
as desigualdades, bem como promover a 
igualdade entre homens e mulheres, em 
conformidade com o artigo 3.º do Tratado.

(10) A acção da Comunidade comporta um 
contributo para uma educação e uma 
formação de qualidade, e deve visar 
combater a discriminação, suprimir as 
desigualdades, bem como promover a 
igualdade entre homens e mulheres, em 
conformidade com o artigo 3.º do Tratado.

Or. fr

Justificação

A igualdade entre os sexos e a luta contra a discriminação fazem parte dos princípios 
fundamentais da União Europeia que devem absolutamente ser promovidos junto dos jovens 
europeus. O artigo 2º da decisão refere, aliás, que o programa "Juventude em Acção" deve 
contribuir "para o desenvolvimento das políticas da União, em particular no que respeita (...) 
à luta contra todas as formas de discriminação (...)".

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 37
Anexo, Acção 1, ponto 1.1

Os intercâmbios de jovens permitem a um 
ou mais grupos juvenis serem acolhidos por 
um grupo de outro país, com vista à 
realização conjunta de um programa de 
actividades. Em princípio, dirigem-se a 
jovens com idades entre os 13 e os 25 anos.

Os intercâmbios de jovens permitem a um 
ou mais grupos juvenis serem acolhidos por 
um grupo de outro país, com vista à 
realização conjunta de um programa de 
actividades. Em princípio, dirigem-se a 
jovens com idades entre os 13 e os 25 anos.

Estas actividades baseadas em parcerias 
transnacionais entre os diversos 
intervenientes de um projecto implicam a
participação activa dos jovens e visam 
possibilitar-lhes a descoberta de realidades 
culturais e sociais diferentes e a 
sensibilização para elas, dando-lhes a 
oportunidade de aprenderem uns com os 
outros e de reforçar a sua consciência de 
serem cidadãos europeus. O apoio centra-se, 
prioritariamente, em actividades 
multilaterais de mobilidade de grupo.

Estas actividades baseadas em parcerias 
transnacionais entre os diversos 
intervenientes de um projecto implicam a 
participação activa e equitativa de raparigas 
e rapazes e visam possibilitar-lhes a 
descoberta de realidades culturais e sociais 
diferentes e a sensibilização para elas, 
dando-lhes a oportunidade de aprenderem 
uns com os outros e de reforçar a sua 
consciência de serem cidadãos europeus. O 
apoio centra-se, prioritariamente, em 
actividades multilaterais de mobilidade de 
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grupo.

Or. en

Justificação

Essencial para aumentar a compreensão dos desafios em matéria de igualdade. 

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 38
Anexo, Acção 1, ponto 1.3

Esta medida apoia os projectos ou 
actividades que visam incentivar a 
participação dos jovens na vida democrática. 
Estes projectos e actividades implicam a 
participação activa dos jovens na vida da sua 
comunidade a nível local, regional ou 
nacional.

Esta medida apoia os projectos ou 
actividades que visam incentivar a 
participação dos jovens na vida democrática. 
Estes projectos e actividades implicam a 
participação activa dos jovens na vida da sua 
comunidade a nível local, regional ou 
nacional.

Em princípio, esta medida aplica-se a jovens 
com idades entre os 13 e os 30 anos.

Em princípio, esta medida aplica-se a jovens 
com idades entre os 13 e os 30 anos.

Os referidos projectos ou actividades 
baseiam-se em parcerias transnacionais que 
possibilitem a partilha à escala europeia de 
ideias, experiências e boas práticas relativas 
a projectos ou actividades realizados a nível 
local ou regional, tendo em vista a melhoria 
da participação dos jovens nas diversas 
instâncias da sua comunidade. As 
actividades em questão podem incluir a 
organização de consultas de jovens sobre os 
seus desejos e necessidades, na perspectiva 
de desenvolver novas abordagens em 
matéria de participação activa dos jovens 
numa Europa democrática.

Os referidos projectos ou actividades 
baseiam-se em parcerias transnacionais que 
possibilitem a partilha à escala europeia de 
ideias, experiências e boas práticas relativas 
a projectos ou actividades realizados a nível 
local ou regional, tendo em vista a melhoria 
da participação dos jovens nas diversas 
instâncias da sua comunidade e a 
sensibilização para as questões relativas à 
igualdade entre os géneros. As actividades 
em questão podem incluir a organização de 
consultas de jovens sobre os seus desejos e 
necessidades, na perspectiva de desenvolver 
novas abordagens em matéria de 
participação activa dos jovens numa Europa 
democrática.

Or. en

Justificação

Essencial para aumentar a compreensão dos desafios em matéria de igualdade. 
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Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 39
Anexo, Acção 2, ponto 2.1, parágrafo 4

Esta medida cobre, total ou parcialmente, o 
subsídio do voluntário, o seu seguro, as 
ajudas de custo e as despesas de deslocação, 
bem como um apoio complementar, se 
necessário, para os jovens com menos 
oportunidades.

Esta medida cobre, total ou parcialmente, o 
subsídio do voluntário, o seu seguro, as 
despesas de alimentação e alojamento, as 
ajudas de custo e as despesas de deslocação, 
bem como um apoio complementar, se 
necessário, para os jovens com menos 
oportunidades.

Or. en

Justificação

Para assegurar que os jovens desfavorecidos financeiramente estarão mais aptos a participar 
na acção do Serviço Voluntário Europeu, o relator propõe uma mudança de texto para 
suprimir as barreiras económicas (dado que não deve ser o voluntário a pagar para 
participar, em conformidade com o princípio da qualidade das acções, que não da 
quantidade). 

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 40
Anexo, ponto 4.3

Esta medida apoia as actividades 
vocacionadas para a formação dos 
animadores socioeducativos no domínio da 
juventude, nomeadamente os animadores de 
juventude, os responsáveis de projecto, os 
conselheiros de juventude e os 
intervenientes pedagógicos nos projectos. 
Apoia ainda o intercâmbio de experiências, 
de conhecimentos especializados e de boas 
práticas entre estes animadores. A medida 
em apreço apoia igualmente as actividades 
que facilitem a criação de projectos e de 
parcerias duradouras e de qualidade no 
âmbito do programa. Importa prestar 
especial atenção às actividades que 
incentivem a participação dos jovens com 
maiores dificuldades de participação em 
acções comunitárias.

Esta medida apoia as actividades 
vocacionadas para a formação dos 
animadores socioeducativos no domínio da 
juventude, nomeadamente os animadores de 
juventude, os responsáveis de projecto, os 
conselheiros de juventude e os 
intervenientes pedagógicos nos projectos. 
Apoia ainda o intercâmbio de experiências, 
de conhecimentos especializados e de boas 
práticas entre estes animadores. A medida 
em apreço apoia igualmente as actividades 
que facilitem a criação de projectos e de 
parcerias duradouras e de qualidade no 
âmbito do programa. Importa prestar 
especial atenção às actividades que 
incentivem o princípio da igualdade e a 
participação dos jovens com maiores 
dificuldades de participação, incluindo os 
jovens com deficiência, em acções 
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comunitárias.

Or. sv

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 41
Anexo, Acção 4, ponto 4.5

Esta medida apoia a informação e a 
comunicação dirigidas aos jovens, mediante 
a melhoria do acesso destes à informação 
relevante e aos serviços de comunicação, de 
forma a incrementar a sua participação na 
vida pública e a facilitar a realização das 
suas potencialidades enquanto cidadãos 
activos e responsáveis. Para este efeito, 
serão apoiadas as actividades a nível 
europeu e nacional que melhorem o acesso 
dos jovens à informação e aos serviços de 
comunicação, que aumentem a difusão de 
uma informação de qualidade e que 
acresçam a participação dos jovens na 
elaboração e divulgação da informação. Esta 
medida contribui em particular para o 
desenvolvimento de portais europeus, 
nacionais, regionais e locais, que visam 
divulgar uma informação específica para os 
jovens, com recurso a meios muito diversos, 
designadamente aqueles que os jovens 
utilizam mais frequentemente. Esta acção 
pode igualmente apoiar medidas que 
promovem o empenhamento dos jovens na 
preparação e difusão de conselhos e 
produtos de informação compreensíveis, 
acessíveis e orientados, de forma a melhorar 
a qualidade da informação e o acesso de 
todos os jovens a ela.

Esta medida apoia a informação e a 
comunicação dirigidas aos jovens, mediante 
a melhoria do acesso destes à informação 
relevante e aos serviços de comunicação, de 
forma a incrementar a sua participação na 
vida pública e a facilitar a realização das 
suas potencialidades enquanto cidadãos 
activos e responsáveis. Para este efeito, 
serão apoiadas as actividades a nível 
europeu e nacional que melhorem o acesso 
dos jovens à informação e aos serviços de 
comunicação, que aumentem a difusão de 
uma informação de qualidade e que 
acresçam a participação dos jovens na 
elaboração e divulgação da informação. Esta 
medida contribui em particular para o 
desenvolvimento de portais europeus, 
nacionais, regionais e locais, que visam 
divulgar uma informação específica para os 
jovens, com recurso a meios muito diversos, 
designadamente aqueles que os jovens 
utilizam mais frequentemente. Esta acção 
pode igualmente apoiar medidas que 
promovem o empenhamento dos jovens na 
preparação e difusão de conselhos e 
produtos de informação compreensíveis, 
acessíveis e orientados, de forma a melhorar 
a qualidade da informação e o acesso de 
todos os jovens a ela. A igualdade entre os 
géneros e a igualdade linguística devem ser  
explícita e claramente mencionadas em 
todas as publicações.

Or. en
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Justificação

Essencial para aumentar a compreensão dos desafios em matéria de igualdade. 

Alteração apresentada por Anna Hedh

Alteração 42
Anexo, Acção 4, ponto 4.8

A Comissão pode organizar seminários, 
colóquios ou reuniões susceptíveis de 
facilitar a execução do programa, 
empreender qualquer acção de informação, 
publicação ou divulgação adequada, bem 
como proceder à avaliação e ao controlo do 
programa. É possível financiar estas 
actividades por meio de subvenções, obtidas 
através de concursos públicos ou 
organizadas e financiadas directamente pela 
Comissão.

A Comissão pode organizar seminários, 
colóquios ou reuniões susceptíveis de 
facilitar a execução do programa. A 
Comissão proporcionará, igualmente, 
auxílio e orientação prática adequados aos 
países participantes que desejem 
estabelecer planos de igualdade especiais 
antes da execução do programa. A 
Comissăo pode empreender qualquer acção 
de informação, publicação ou divulgação 
adequada, bem como proceder à avaliação e 
ao controlo do programa. É possível 
financiar estas actividades por meio de 
subvenções, obtidas através de concursos 
públicos ou organizadas e financiadas 
directamente pela Comissão.

Or. sv


