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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 6
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Em conformidade com o relatório 
final do Grupo de Especialistas do 
Conselho da Europa intitulado"Integração 
da perspectiva do género: quadro 
conceptual, metodologia e apresentação de 
boas práticas, Estrasburgo, Maio de 1998, 
que declara que a produção e a utilização 
regulares de estatísticas repartidas por sexo
na concepção e na análise política é um 
elemento fundamental da estratégia para a 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres.

Or. en
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 7
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) Em conformidade com a 
Comunicação da Comissão de 21 de 
Fevereiro de 1996 intitulada"Integrar a 
Igualdade de Oportunidades entre Homens 
e Mulheres no Conjunto das Políticas e das 
Acções Comunitárias"(COM(1996) 0067 
final).

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 8
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Para obter uma informação correcta 
sobre a situação das mulheres na UE, para 
realizar comparações sistemáticas entre 
países, para detectar as mudanças ao longo 
do tempo e para garantir o 
acompanhamento e a avaliação das 
medidas aplicadas têm de ser coligidas, 
tratadas, analisadas, harmonizadas e 
divulgadas regularmente estatísticas 
repartidas por sexo.

Or. en

Justificação

Precisamos dos instrumentos necessários para poder compreender a situação das mulheres e 
aplicar as medidas promotoras da igualdade em todas as políticas da União Europeia.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 9
Considerando 6
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(6) Ao produzir e divulgar estatísticas 
comunitárias ao abrigo da presente decisão, 
as autoridades estatísticas nacionais e 
comunitárias devem respeitar os princípios 
definidos no Código de Prática das 
Estatísticas Europeias, que consta em anexo 
à Recomendação da Comissão de 25 de 
Maio de 2005 sobre a independência, a 
integridade e a responsabilidade das 
autoridades estatísticas nacionais e 
comunitárias

(6) Ao produzir, publicar e divulgar 
estatísticas comunitárias ao abrigo da 
presente decisão, as autoridades estatísticas 
nacionais e comunitárias devem respeitar a 
recomendação da Comissão Europeia e do 
Conselho da Europa sobre a repartição das 
estatísticas por sexo e os princípios 
definidos no Código de Prática das 
Estatísticas Europeias, que consta em anexo 
à Recomendação da Comissão de 25 de 
Maio de 2005 sobre a independência, a 
integridade e a responsabilidade das 
autoridades estatísticas nacionais e 
comunitárias

Or. en

Justificação

Embora os dados sejam recolhidos por sexo, muitas vezes, as estatísticas que são elaboradas 
e publicadas com base nesses dados não são como tal apresentadas.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 10
Artigo 2, nº 1, travessão 2

– solidariedade, coesão económica e social e 
desenvolvimento sustentável;

– solidariedade, igualdade de 
oportunidades, coesão económica e social e 
desenvolvimento sustentável;

Or. fr

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 11
Artigo 2, nº 1, travessão 2

– solidariedade, coesão económica e social e 
desenvolvimento sustentável;

– solidariedade, igualdade entre mulheres e 
homens, coesão económica e social e 
desenvolvimento sustentável;

Or. en
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Justificação

Tal como referem o artigo 2 e o nº 2 do artigo 3 do TCE, a igualdade entre homens e 
mulheres é um objectivo geral a prosseguir pela União.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 12
Artigo 3, nº 1, introdução

1. O programa é aplicado em conformidade 
com os princípios do Código de Prática das 
Estatísticas Europeias, com vista a produzir 
e divulgar estatísticas comunitárias de 
qualidade e harmonizadas e garantir o 
adequado funcionamento do Sistema 
Estatístico Europeu no seu conjunto. As 
autoridades nacionais e as autoridades 
estatísticas comunitárias devem:

1. O programa é aplicado em conformidade 
com os princípios do Código de Prática das 
Estatísticas Europeias, com vista a produzir, 
publicar e divulgar estatísticas comunitárias 
de qualidade e harmonizadas, repartidas por 
sexo, e garantir o adequado funcionamento 
do Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. As autoridades nacionais e as 
autoridades estatísticas comunitárias devem:

Or. en

Justificação

Embora os dados sejam recolhidos por sexo, muitas vezes, as estatísticas que são elaboradas 
e publicadas com base nesses dados não são como tal apresentadas

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 13
Artigo 3, nº 1, alínea a)

(a) criar um ambiente institucional e 
organizacional que promova a eficácia e a 
credibilidade das autoridades estatísticas 
nacionais e comunitárias que produzem e 
divulgam estatísticas oficiais;

(a) criar um ambiente institucional e 
organizacional que promova a eficácia e a 
credibilidade das autoridades estatísticas 
nacionais e comunitárias que produzem, 
publicam e divulgam estatísticas oficiais;

Or. en

Justificação

Embora os dados sejam recolhidos por sexo, muitas vezes, as estatísticas que são elaboradas 
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e publicadas com base nesses dados não são como tal apresentadas

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 14
Artigo 3, nº 1, alínea c)

(c) garantir que as estatísticas comunitárias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos utilizadores 
institucionais da UE, dos governos, das 
entidades ligadas à investigação, das 
organizações representativas da sociedade 
civil, das empresas e do público em geral.

(c) garantir que as estatísticas comunitárias 
cumprem as normas de qualidade europeias, 
têm em conta a perspectiva de género, são 
de fácil compreensão e satisfazem as 
necessidades dos utilizadores institucionais
da UE, dos governos, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações 
representativas da sociedade civil, das 
empresas e do público em geral.

Or. en

Justificação

Embora os dados sejam recolhidos por sexo, muitas vezes, as estatísticas que são elaboradas 
e publicadas com base nesses dados não são como tal apresentadas

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 15
Artigo 3, nº 1, alínea c bis) (nova)

(c bis) garantir a harmonização das 
estatísticas para que os dados, parâmetros, 
hierarquias e categorias estabelecidos pelos 
Estados-Membros sejam também 
directamente comparáveis do ponto de vista 
da perspectiva de género.

Or. en

Justificação

A harmonização das estatísticas relacionadas com aspectos ligados ao género levanta 
algumas dificuldades que prejudicam a inclusão da perspectiva de género na definição e 
avaliação das políticas de União Europeia.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 16
Artigo 3, nº 3 bis (novo)

3 bis. O programa garantirá que todo o 
processo estatístico tenha em conta a 
perspectiva de género, velando por que não 
só a recolha de dados seja repartida por 
género, mas também a sua publicação e 
divulgação.

Or. en

Justificação

Embora os dados sejam recolhidos por sexo, muitas vezes, as estatísticas que são elaboradas 
e publicadas com base nesses dados não são como tal apresentadas

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 17
Anexo I, nº 1, parágrafo 1

A existência de informação estatística fiável 
sobre a situação económica, social e 
ambiental na UE e suas componentes a nível 
nacional e regional é uma condição prévia 
necessária para o processo de integração 
europeia. Fornece às instituições da UE, aos 
Estados-Membros e aos cidadãos os meios 
factuais necessários para avaliar a 
necessidade de iniciativas políticas 
europeias, bem como os progressos na 
consecução das mesmas. A existência de 
estatísticas harmonizadas e comparáveis é 
igualmente indispensável para a 
compreensão da Europa entre o grande 
público, para a participação dos cidadãos no 
processo democrático e no debate sobre o 
futuro da Europa, bem como para a 
participação dos operadores económicos no 

A existência de informação estatística fiável 
repartida por género sobre a situação 
económica, social e ambiental na UE e suas 
componentes a nível nacional e regional é 
uma condição prévia necessária para o 
processo de integração europeia. Fornece às 
instituições da UE, aos Estados-Membros e 
aos cidadãos os meios factuais necessários 
para avaliar a necessidade de iniciativas 
políticas europeias, bem como os progressos 
na consecução das mesmas e facilita a 
integração da igualdade de oportunidades. 
A existência de estatísticas harmonizadas e 
comparáveis é igualmente indispensável 
para a compreensão da Europa entre o 
grande público, para a participação dos 
cidadãos no processo democrático e no 
debate sobre o futuro da Europa, para a 
obtenção de informação adequada sobre a 
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mercado único. igualdade entre mulheres e homens, bem 
como para a participação dos operadores 
económicos no mercado único.

Or. en

Justificação

As estatísticas repartidas por género são uma parte fundamental da integração da igualdade 
de oportunidades em todas as políticas da União Europeia.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe 
García Pérez

Alteração 18
Anexo II, Actividades estatísticas transversais subjacentes às prioridades políticas globais da 

Comunidade, Indicadores de género (novo)

Indicadores de género
Quadro jurídico
O artigo 2, e particularmente o artigo 3, nº 
2, do Tratado CE, obrigam a União 
Europeia, em todas as actividades que 
empreende para atingir os seus objectivos, 
a tentar eliminar as desigualdades entre as 
mulheres e os homens e a promover a 
igualdade. Consequentemente, desde que a 
Comissão dedicou a comunicação de 21 de 
Fevereiro de 1996 ao tema "Integrar a 
Igualdade de Oportunidades entre Homens 
e Mulheres no Conjunto das Políticas e das 
Acções Comunitárias" (COM(1996)0067) e 
que o Parlamento Europeu adoptou o 
conceito de transversalidade na sua 
resolução de 16 de Setembro de 1997 sobre 
esta comunicação, a União Europeia 
estabeleceu alguns indicadores de género 
para avaliar os progressos realizados na 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres em diferentes politicas, como a 
educação, a investigação, a política social e 
o emprego, a política regional, a 
cooperação para o desenvolvimento, a 
participação equilibrada das mulheres e 
dos homens no processo de tomada de 
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decisão, a conciliação da vida profissional 
e privada, a igualdade salarial e a violência 
doméstica.
Situação actual
A elaboração periódica e a utilização de 
estatísticas e de indicadores repartidos por 
sexo para a concepção e a aplicação de 
politicas é um elemento fundamental para 
a integração da igualdade de 
oportunidades. No entanto, apesar dos 
progressos realizados, é ainda difícil dispor 
de um panorama adequado da situação das 
mulheres na União Europeia, realizar 
comparações cruzadas de dados de maneira 
sistemática e estudar as mudanças que se 
produziram ao longo do tempo.
Principais iniciativas 2008-2012

• Integrar a perspectiva de género em todo 
o processo estatístico de maneira a que 
sejam repartidos por género não só todos os
registos de dados, mas também o seu 
tratamento, publicação e divulgação.

• Definir igualmente um sistema de 
indicadores de género que permita 
descrever a situação dos homens e das 
mulheres e orientar as políticas.

Or. fr

Justificação

Desde a sua inclusão no Tratado de Amesterdão, a União Europeia incorporou a igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres como um objectivo geral.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
Anexo II, Título VIII, Situação actual, parágrafo 1

As estatísticas sobre o mercado laboral são 
regidas por um sólido quadro normativo
para assegurar a transmissão regular de 
dados para o cálculo das taxas de emprego e 
desemprego, rendimentos do trabalho e 

As estatísticas sobre o mercado laboral são 
regidas por um sólido quadro normativo
para assegurar a transmissão regular de 
dados para o cálculo das taxas de emprego e 
desemprego, rendimentos do trabalho e 
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custos da mão-de-obra. Não obstante, novas 
áreas políticas exigirão a extensão da 
legislação estatística a outros domínios: (i) 
estatísticas sobre ofertas de emprego, 
avaliando o lado da procura do mercado de 
trabalho e completando as estatísticas sobre 
emprego e desemprego, (ii) a situação dos 
migrantes no mercado laboral, promovendo 
uma melhor integração destas populações e 
(iii) a transição da escola para o trabalho, 
sustentando políticas adequadas que 
assegurem uma absorção sem problemas dos 
jovens pelo mercado de trabalho. Outras 
áreas continuarão a exigir o 
desenvolvimento de estatísticas; são elas a 
qualidade no trabalho e o emprego no 
contexto de uma mão-de-obra em 
envelhecimento, a adaptabilidade dos 
trabalhadores e das empresas e as 
necessidades do mercado de trabalho em 
matéria de sociedade da informação.

custos da mão-de-obra. Não obstante, novas 
áreas políticas exigirão a extensão da 
legislação estatística a outros domínios: (i) 
estatísticas sobre ofertas de emprego, 
avaliando o lado da procura do mercado de 
trabalho e completando as estatísticas sobre 
emprego e desemprego, (ii) estatísticas 
sobre o trabalho informal, incluindo o 
trabalho familiar não remunerado, (iii) a 
situação dos migrantes no mercado laboral, 
promovendo uma melhor integração destas 
populações e iv) a situação dos 
trabalhadores mais idosos no mercado de 
trabalho e (v) a transição da educação e da 
formação de qualquer nível para o trabalho, 
sustentando políticas adequadas que 
assegurem uma absorção sem problemas dos 
jovens pelo mercado de trabalho. Outras 
áreas continuarão a exigir o 
desenvolvimento de estatísticas; são elas a 
qualidade no trabalho e o emprego no 
contexto de uma mão-de-obra em 
envelhecimento, a participação das 
mulheres no mercado do trabalho, a 
conciliação da vida familiar e da vida 
profissional, a adaptabilidade dos 
trabalhadores e das empresas e as 
necessidades do mercado de trabalho em 
matéria de sociedade da informação.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 20
Anexo II, Título XI, Situação actual, parágrafo 2 bis (novo)

No quadro da recolha de dados sobre a 
juventude, os indicadores existentes 
deveriam ser ajustados para recolher 
informações susceptíveis de determinar, a 
nível nacional e europeu, por um lado, o 
número de estudantes masculinos e 
femininos com responsabilidades 
familiares, bem como as suas condições de 
vida, e, por outro lado, em que medida as 
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responsabilidades familiares são um factor 
de abandono dos estudos, em particular 
para as jovens.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 21
Anexo II, Título XI, Principais iniciativas 2008-2012, parágrafo 6

• Consolidar as estatísticas sobre juventude, 
utilizando fontes existentes e, sempre que 
necessário, integrando-as com maior eficácia 
nos inquéritos existentes;

• Consolidar as estatísticas sobre todos os 
níveis de formação, bem como sobre a 
integração económica e social da 
juventude, utilizando fontes existentes e, 
sempre que necessário, integrando-as com 
maior eficácia nos inquéritos existentes;

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 22
Anexo II, Título XI, Principais iniciativas 2008-2012, parágrafo 7 bis (novo)

• Coligir dados e ajustar os indicadores 
existentes em matéria de conciliação do 
período de estudos e da vida familiar.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 23
Anexo II, Título XI, Principais iniciativas 2008-2012, parágrafo 8

• Desenvolver e aplicar uma metodologia 
comum para obter ou melhorar os dados 
estatísticos existentes sobre a envergadura e 
o impacto da discriminação.

• Desenvolver e aplicar uma metodologia 
comum para obter ou melhorar os dados 
estatísticos existentes sobre a envergadura e 
o impacto da discriminação, na acepção do 
artigo 13 do Tratado CE.
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Or. fr

Alteração apresentada por Edit Bauer 

Alteração 24
Anexo II, Título XIII, Principais iniciativas 2008-2012, parágrafo 3

Melhorar a disponibilidade, a 
comparabilidade, a actualidade e a 
relevância política das estatísticas sobre 
saúde pública – incluindo estatísticas sobre 
deficiência e cuidados de saúde –, prestando 
uma atenção específica ao desenvolvimento 
metodológico e tendo em conta os diferentes 
contextos em cada país.

Melhorar a disponibilidade, a 
comparabilidade, a actualidade e a 
relevância política das estatísticas sobre 
saúde pública repartidas por género –
incluindo estatísticas sobre deficiência e 
cuidados de saúde –, prestando uma atenção 
específica ao desenvolvimento metodológico 
e tendo em conta os diferentes contextos em 
cada país.

Or. en


