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Projecto de alteração 6570   === FEMM/6570=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 04 01 04 05 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Número 04 01 04 05 Estratégia comunitária de igualdade entre homens e mulheres — Despesas de 
gestão administrativa 

Alterar as observações do seguinte modo: 
04 01 04 05 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 370 000 370 000 400 000 400 000 400 000 400 000   400 000 400 000

Reservas     

Designação: 
Estratégia comunitária de igualdade entre homens e mulheres — Despesas de gestão administrativa 

Observações: 
Antes do parágrafo 

Às dotações inscritas no presente artigo juntam-se os montantes da ..........presente secção, a qual faz parte 
integrante do orçamento geral.  

Alterar o texto do seguinte modo 

Esta dotação destina-se a cobrir: 
— as despesas de assistência técnica e administrativa necessárias àque a Comissão tem de delegar numa 

agência de execução de acções comunitárias destinadas a assegurar a igualdade entre homens e 
mulheres.direito comunitário. Neste contexto, a dotação em causa pode cobrir as despesas do pessoal 
temporário de apoio (agentes contratuais, auxiliares, peritos nacionais destacados, pessoal das 
agências)temporários) empregue na sede para executar as tarefas dos gabinetes de assistência técnica, 

— as despesas com o pessoal temporário de apoio à sede, limitadas a 370 000 euros, o que corresponde a 
uma estimativa de 4 pessoas/ano. Este montante é calculado na base de um custo unitário anual por 
pessoa/ano, composto em 97 % pelas remunerações do pessoal em questão e em 3 % por despesas de 
formação, reuniões, missões, informática e telecomunicações, relativas a esse pessoal, 

— as despesas com estudos, reuniões de peritos, informação e publicações directamente ligadas à realização 
do objectivo do programa ou das acções cobertas pelo presente número, bem como qualquer outra 
despesa de assistência técnica e administrativa que não implique uma missão de poder público, 
subcontratada pela Comissão no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
De acordo com o Código de Conduta relativo à instituição de agências de execução, a Comissão deve 
informar o Parlamento, sempre que considere a criação de uma agência dessa natureza, em conformidade 
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com o processo orçamental e no respeito do princípio da transparência.  Tanto quanto é do conhecimento do 
Parlamento Europeu, não foi criada qualquer agência dessa natureza no contexto da estratégia comunitária 
de igualdade entre homens e mulheres, pelo que a referência deve ser suprimida. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6571   === FEMM/6571=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 04 03 03 01 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Número 04 03 03 01 Relações laborais e diálogo social 

Alterar as observações do seguinte modo: 
04 03 03 01 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 14 850 000 14 000 000 15 400 000 15 000 000 15 400 000 15 000 000   15 400 000 15 000 000

Reservas     

Designação: 
Relações laborais e diálogo social 

Observações: 
Após o parágrafo 

Além disso, esta dotação pode cobrir o financiamento de acções ..........quer patronais. Estes dois últimos 
elementos revestem um carácter horizontal.  

Acrescentar o texto seguinte 

Um mínimo de 20% das dotações destina-se a ser exclusivamente utilizado para acções que visem 
alcançar uma representação equilibrada das mulheres e dos homens nas organizações dos parceiros 
sociais e no âmbito da negociação colectiva e incorporar a dimensão do género nas respectivas políticas. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
As mulheres representam cerca de 40% dos filiados em sindicatos na UE, mas não existe uma relação 
adequada entre o número de mulheres filiadas e o número de mulheres nos órgãos de tomada de decisão ou o 
número das que ocupam postos de direcção nas organizações dos trabalhadores. Simultaneamente, as 
mulheres constituem 42% da mão-de-obra total na UE e devem dispor de uma representação adequada. As 
mulheres constituem igualmente uma minoria nos escalões mais elevados das organizações dos 
empregadores. Os parceiros sociais desempenham um papel importante na promoção da igualdade de 
oportunidades através da negociação colectiva. 

É necessário adoptar estratégias e programas de acção afirmativos para alcançar uma representação 
equilibrada das mulheres entre os parceiros sociais.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
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Projecto de alteração 6572   === FEMM/6572=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 04 05 02 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 04 05 02 Estratégia comunitária de igualdade entre homens e mulheres 

Alterar as observações do seguinte modo: 
04 05 02 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 10 900 000 10 900 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000   11 000 000 11 000 000

Reservas     

Designação: 
Estratégia comunitária de igualdade entre homens e mulheres 

Observações: 
Após os travessões Que começa por : 

A dotação destina-se igualmente a cobrir as medidas de:apoio a ..........experiências sobre as boas práticas 
(convites à apresentação de propostas).  
— .......... 

e que termina por : 

intercâmbio e desenvolvimento de informações e experiências sobre as boas práticas (convites à 
apresentação de propostas). 

Acrescentar o texto seguinte 

Destina-se igualmente a cobrir os custos de elaboração de um novo programa relativo à estratégia-quadro 
comunitária em matéria de igualdade dos géneros para o período após 2005. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
O actual programa relativo à estratégia-quadro comunitária em matéria de igualdade dos géneros termina em 
31.12.2005. Simultaneamente, expira também o programa de acção comunitário de luta contra a 
discriminação. É, por conseguinte, necessário preparar um novo programa em matéria de igualdade dos 
géneros para o período após 2005 e assegurar a boa prossecução da acção comunitária neste domínio. O 
novo programa deve começar a ser preparado em inícios de 2005, havendo que colocar à disposição os 
fundos necessários. 

Deve ser estabelecido um novo programa, sem prejuízo e em complemento da criação do Instituto Europeu 
da Igualdade entre os Sexos. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6553   === FEMM/6553=== 
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Rubrica orçamental de referência : 04 05 04 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Acrescentar: 04 05 04 —  
Alterar a classificação: DNO 
Alterar a natureza: DD 

04 05 04 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 
 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações   0 0 p.m. p.m.

Reservas     

Designação: 
Instituto Europeu da Igualdade entre os Sexos 

Observações: 
Acrescentar o texto seguinte 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de criação e funcionamento do Instituto. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
O Instituto Europeu da Igualdade entre os Sexos deve ser criado com a maior brevidade possível, em 
conformidade com as conclusões da reunião ministerial de Limerick, realizada em 7 de Maio de 2004, e os 
resultados do Conselho «Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores», realizado em 1-2 de Junho de 
2004. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6574   === FEMM/6574=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 09 03 01 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 

Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 09 03 01 Sociedade da informação  

Alterar as observações do seguinte modo: 
09 03 01 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações p.m. 5 100 000 7 720 000 6 300 000 7 720 000 6 300 000   7 720 000 6 300 000

Reservas 6 720 000 2 400 000    

Designação: 
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Sociedade da informação  

Observações: 
Após os travessões Que começa por : 

Os objectivos gerais da acção são:o acompanhamento dos desempenhos dos ..........das redes através de 
estudos, inquéritos e trocas de experiências.  
— .......... 

e que termina por : 

o apoio e a promoção da segurança das redes através de estudos, inquéritos e trocas de experiências. 

Alterar o texto do seguinte modo 

As acções acima descritas serão objectoobjecto, designadamente, de contratos de:de análise, peritagem, 
avaliação, estudos específicos, operações técnicas,trabalhos técnicos de coordenação, subvenção, 
participação em projectos de cooperação internacional, participação em despesas de equipamento e em 
medidas de acompanhamento e apoio (estudos, seminários, ateliers, publicações, constituição de sítios 
Internet para a divulgação de informações e a abertura das discussões electrónicas na Intenet). Todas as 
acções devem ter em conta a dimensão do género e visar uma maior participação das mulheres na 
sociedade da informação. de cooperação internacional e participação em despesas de equipamento, bem 
como de medidas de acompanhamento e apoio (estudos, seminários, ateliers, publicações, constituição de 
sítios internet para a divulgação de informações e a abertura das discussões electrónicas na web). 

Acrescentar o texto seguinte 

Um mínimo de 15% das dotações destina-se a ser exclusivamente utilizado para acções e projectos que 
visem a plena inclusão das mulheres na sociedade da informação através da educação, formação e 
disseminação de informação. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
As políticas comunitárias previstas no domínio da sociedade da informação não abordam quaisquer questões 
relacionadas com o género e não reconhecem a situação desigual em que se encontram os homens e as 
mulheres nem o risco emergente de exclusão social resultante da incapacidade de utilizar as TIC (iliteracia 
digital), que afecta em larga medida as mulheres. A implementação do princípio da igualdade dos géneros 
nesta política comunitária particular é essencial para alcançar a plena participação das mulheres na sociedade 
de informação. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6575   === FEMM/6575=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 16 02 02 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 16 02 02 Informação dos cidadãos através dos órgãos de comunicação social 

Modificar as observações e os valores como segue: 
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16 02 02 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 
 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 8 165 000 6 651 100 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 10 000 000

Reservas 2 000 000 2 000 000    

Designação: 
Informação dos cidadãos através dos órgãos de comunicação social 

Observações: 
Após o parágrafo 

O grupo interinstitucional da informação (GII) co-presidido pela Comissão, o ..........dos anos seguintes com 
base em informações prestadas pela Comissão.  

Acrescentar o texto seguinte 

Os resultados das eleições europeias de Junho de 2004 fornecem uma boa base para uma cooperação 
reforçada entre a Comissão e o Parlamento Europeu no domínio da transmissão de informações aos 
cidadãos sobre a configuração, as políticas e as actividades da UE.  Neste contexto, deve ser dada uma 
atenção particular aos meios de informação das mulheres, dado que estas estão, em princípio, menos 
familiarizadas com as tecnologias da sociedade da informação. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
Tendo em conta o baixo nível de participação nas eleições europeias, acompanhado de um aumento geral do 
cepticismo relativamente à União Europeia, o orçamento 2005 deve prever despesas especiais para melhorar 
a disseminação de informação junto dos cidadãos. Este esforço deve ser empreendido através de uma acção 
conjunta da Comissão e do Parlamento Europeu, assim como de acções específicas de campanha levadas a 
cabo separadamente pelo Parlamento Europeu. Neste contexto, devem ser abordadas as questões 
relacionadas com o género, a fim de reforçar a informação conducente à participação das mulheres, tendo em 
conta as dificuldades particulares enfrentadas pelas mulheres na sociedade da informação (iliteracia digital). 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6556   === FEMM/6556=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 18 04 05 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Acrescentar: 18 04 05 —  
Alterar a classificação: DNO 
Alterar a natureza: DD 

18 04 05 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 
 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações   0 0 p.m. p.m.

Reservas     



 

 8

Designação: 
Ano Europeu de Luta contra a Violência  

Observações: 
Acrescentar o texto seguinte 

Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relacionadas com a preparação do Ano Europeu de Luta 
contra a Violência em 2006.  

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
É necessário criar uma rubrica orçamental para cobrir as despesas das actividades que serão desenvolvidas 
no âmbito do Ano Europeu de Luta contra a Violência em 2006.  

Esta rubrica orçamental é completada pela rubrica orçamental 18 04 01 02 (Medidas para combater a 
violência contra as crianças, os adolescentes e as mulheres – Daphne II).O Programa Daphne II prevê, com 
efeito, uma acção comunitária complementar para analisar e avaliar os projectos financiados, a fim de 
preparar um Ano Europeu de Luta contra a Violência. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6577   === FEMM/6577=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 19 04 02 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 19 04 02 Apoio às vítimas de violações dos direitos humanos 

Modificar as observações e os valores como segue: 
19 04 02 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 7 000 000 10 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 1 000 000 p.m. 8 000 000

Reservas  6 000 000 6 000 000 1 000 000  7 000 000

Designação: 
Apoio às vítimas de violações dos direitos humanos 

Observações: 
Alterar o texto do seguinte modo 

Esta dotação destina-se a cobrir o apoio à criação e à manutenção de centros de recuperação das vítimas de 
tortura, especialmente mulheres e raparigas,tortura e respectivas famílias, bem como de outras 
organizações que prestam ajuda concreta às vítimas de violações dos direitos humanos, e apoiem acções com 
vista à prevenção da tortura. 

Bases jurídicas: 
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Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
As consequências das guerras e dos conflitos afectam de forma desproporcionada as mulheres e as raparigas.  
A violência exercida contra as mulheres é sistemática, extrema e generalizada. Convém solicitar que as 
dotações previstas para a ajuda à reabilitação e reconstrução do Iraque sejam igualmente completadas com 
despesas a título do artigo 19 04 02 (Apoio às vítimas de violações dos direitos humanos), a fim de permitir a 
criação e manutenção de centros de reabilitação para mulheres e crianças vítimas da guerra no Iraque. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6578   === FEMM/6578=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 19 04 03 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 19 04 03 Desenvolvimento e consolidação da democracia e do Estado de direito - Respeito pelos 
direitos humanos e as liberdades fundamentais 

Alterar as observações do seguinte modo: 
19 04 03 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 110 500 000 94 500 000 p.m. 100 000 000 p.m. 99 000 000 0 0 p.m. 99 000 000

Reservas  91 500 000 88 500 000 0  88 500 000

Designação: 
Desenvolvimento e consolidação da democracia e do Estado de direito - Respeito pelos direitos humanos e 
as liberdades fundamentais 

Observações: 
Após o parágrafo 

Quanto às áreas geográfica e temática abrangidas, serão escolhidos países ..........do Homem for optimizado, 
com especial incidência em países escolhidos.  

Acrescentar o texto seguinte 

Pelo menos 10% das dotações destina-se a apoiar a participação activa das mulheres iraquianas no 
processo de consolidação e manutenção da paz no seu país, associando-as especialmente a todos os 
domínios e a todos os níveis do processo decisório.  

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
Importa ter em conta que a ajuda à reabilitação e reconstrução do Iraque (artigo 19 08 07) é completada por 
dotações deste artigo e que, de acordo com as conclusões do Conselho Europeu de Salónica, as mulheres têm 
um papel activo a desempenhar na consolidação e na manutenção da paz. É fundamental informar e educar 
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as mulheres para que estas possam participar activamente no desenvolvimento da democracia e no respeito 
dos direitos humanos no seu país.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6583   === FEMM/6583=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 19 07 01 
<< apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 19 07 01 Assistência aos países dos Balcãs Ocidentais 

Alterar as observações do seguinte modo: 
19 07 01 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 254 000 000 256 500 000 246 000 000 212 000 000 230 000 000 212 000 000 0 0 230 000 000 212 000 000

Reservas 13 000 000 13 500 000    

Designação: 
Assistência aos países dos Balcãs Ocidentais 

Observações: 
Após o parágrafo 

Esta dotação destina-se a cobrir o financiamento do programa de ..........dos países beneficiários no processo 
de estabilização e de associação.  

Alterar o texto do seguinte modo 

Esta assistência tem, nomeadamente, por objectivo:  
— a reconstrução, a assistência para o regresso dos refugiados e deslocados, assim como a estabilização da 

região,  

— a criação de um quadro institucional e legislativo de apoio à democracia, ao Estado de direito, aos 
direitos do Homem e das minorias, à reconciliação e à consolidação da sociedade civil, ao financiamento 
de estações de rádio ou de emissões radiofónicas, à independência dos meios de comunicação social, 
assim como ao reforço da legalidade e da luta contra o crime organizado, 

— o desenvolvimento económico sustentável e a execução de reformas económicas orientadas para a 
economia de mercado, incluindo programas de reforço institucional, tendo em vista assistir as 
instituições financeiras na sua ajuda às pequenas e médias empresas (PME), 

— o desenvolvimento social e, nomeadamente, a luta contra a pobreza, a igualdade entre os sexos, a 
educação, ensino e formação, assim como a restauração do ambiente,  

— a promoção da participação das mulheres na vida social, económica e política, 
— a cooperação regional, transnacional, transfronteiriça e inter-regional.  

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 
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JUSTIFICAÇÃO: 
É crucial reforçar o papel das mulheres na consolidação da sociedade civil e permitir que estas participem 
activamente na vida social, política e económica. As dificuldades específicas enfrentadas pelas mulheres em 
tempos de guerra ou de conflito permanente devem ser tidas em conta e beneficiar de fundos específicos. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6579   === FEMM/6579=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 19 08 02 01 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Número 19 08 02 01 MEDA (medidas de acompanhamento das reformas das estruturas económicas e 
sociais nos países terceiros mediterrânicos) 

Alterar as observações do seguinte modo: 
19 08 02 01 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 648 400 000 428 000 000 714 253 000 500 000 000 689 253 000 490 000 000   689 253 000 490 000 000

Reservas 34 000 000 22 000 000    

Designação: 
MEDA (medidas de acompanhamento das reformas das estruturas económicas e sociais nos países terceiros 
mediterrânicos) 

Observações: 
Após o parágrafo 

A presente dotação destina-se igualmente a cobrir o financiamento de ..........abrangidos por programas 
específicos, incluindo os países do Médio Oriente.  

Alterar o texto do seguinte modo 

Todas as acções deveriam incluir a perspectiva da igualdade entre homens e mulheres. Além disso, pelo 
menos 20% das dotações destina-se a projectos que visem melhorar a situação das mulheres e alcançar 
um melhor equilíbrio entre homens e mulheres, promovendo especialmente a participação activa das 
mulheres no processo decisório económico e político. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
A situação política em toda a região é dominada essencialmente pelo conflito no Médio Oriente. O contexto 
político da região MEDA caracteriza-se por graves tensões e um constante agravamento da situação, que se 
fez particularmente sentir nos finais do ano transacto e no início deste ano.  

Não é possível uma paz duradoura sem uma perspectiva de género, em que cabe às mulheres um papel 
fundamental. O Conselho Europeu de Salónica em 2003 reconheceu o importante papel desempenhado pelas 
mulheres na consolidação e na manutenção da paz. 
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A participação das mulheres na prevenção e resolução de conflitos, nas negociações de paz, na reconciliação 
e na reconstrução para o desenvolvimento, assim como na manutenção de uma paz duradoura e na 
democratização na região MEDA deve ser assegurada através da capacitação das mulheres. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6584   === FEMM/6584=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 19 08 05 
<< apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 19 08 05 Acções de reabilitação e de reconstrução a favor dos países mediterrânicos e do Próximo 
e Médio Oriente 

Alterar as observações do seguinte modo: 
19 08 05 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações p.m. 8 000 000 p.m. 6 400 000 p.m. 6 400 000   p.m. 6 400 000

Reservas     

Designação: 
Acções de reabilitação e de reconstrução a favor dos países mediterrânicos e do Próximo e Médio Oriente 

Observações: 
Após o parágrafo 

Esta dotação destina-se a cobrir as medidas destinadas a permitir ..........resultantes de guerras, de conflitos 
internos ou de catástrofes naturais.  

Alterar o texto do seguinte modo 

Esta dotação cobre, nomeadamente, as acções que visam: 
— o relançamento do sistema produtivo sustentável, 

—  a recuperação material e funcional das infra-estruturas de base, incluindo através da desminagem, 

—  a reinserção social, nomeadamente dos refugiados, das populações deslocadas e dos militares 
desmobilizados, 

— o restabelecimento das capacidades institucionais necessárias durante a fase de recuperação, 
nomeadamente a nível local, 

— o apoio a deficientes e respectivas organizações, garantindo a resposta às suas necessidades específicas 
no contexto de operações de recuperação, 

— a promoção da participação das mulheres na vida social, económica e política (educação, actividade 
profissional), 

— a garantia de que serão tomadas em conta as necessidades de mulheres, crianças e idosos durante 
intervenções de ajuda e reconstrução na sequência de catástrofes. 

Bases jurídicas: 
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Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
É crucial reforçar o papel das mulheres na reconstrução dos seus países e permitir que estas participem 
activamente na vida social, política e económica. As dificuldades específicas enfrentadas pelas mulheres em 
tempos de guerra ou de conflito permanente devem ser tidas em conta e beneficiar de fundos específicos. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6580   === FEMM/6580=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 19 08 07 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 19 08 07 Ajuda à reabilitação e à reconstrução do Iraque 

Alterar as observações do seguinte modo: 
19 08 07 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 160 000 000 128 000 000 190 000 000 192 000 000 190 000 000 192 000 000   190 000 000 192 000 000

Reservas     

Designação: 
Ajuda à reabilitação e à reconstrução do Iraque 

Observações: 
Antes do parágrafo 

A Comissão controlará a conformidade com as condições de contribuição ..........Manterá a autoridade 
orçamental informada sobre os resultados e conclusões.  

Alterar o texto do seguinte modo 

Esta dotação destina-se a cobrir intervenções da Comunidade no âmbito do processo de reconstrução do 
Iraque. Poderão ser acrescentadas a esta dotação despesas autorizadas no âmbito de outros capítulos e 
artigos, designadamente o capítulo 23 02 («Ajuda humanitária»), o capítulo 21 02 («Ajuda alimentar»), o 
capítulo 19 04 («Direitos humanos e democratização»), o artigo 19 02 05 («Mecanismo de reacção rápida») 
e o artigo 19 04 02 («Apoio às vítimas de violações dos direitos humanos»19 02 05 («Mecanismo de 
reacção rápida»). 

Acrescentar o texto seguinte 

Pelo menos 10% das dotações destina-se a apoiar a participação activa das mulheres iraquianas no 
processo de consolidação e manutenção da paz no seu país, associando-as especialmente a todos os 
domínios e a todos os níveis do processo decisório. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 
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JUSTIFICAÇÃO: 
As consequências das guerras e dos conflitos afectam de forma desproporcionada as mulheres e as raparigas.  
A violência contra estas exercida é sistemática, extrema e generalizada. Às despesas a título da reabilitação e 
reconstrução do Iraque devem ser igualmente acrescentadas despesas a título do artigo 19 04 02 (Apoio às 
vítimas de violações dos direitos humanos). 

A participação activa das mulheres na construção da democracia e da paz e a sua participação nos processos 
decisórios deve ser assegurada logo no início da reconstrução do Iraque.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6581   === FEMM/6581=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 19 10 06 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Artigo 19 10 06 Ajuda à reabilitação e reconstrução do Afeganistão 

Alterar as observações do seguinte modo: 
19 10 06 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 168 000 000 113 500 000 183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000   183 000 000 164 000 000

Reservas 15 000 000 15 000 000    

Designação: 
Ajuda à reabilitação e reconstrução do Afeganistão 

Observações: 
Após o parágrafo 

Esta dotação destina-se igualmente a financiar actividades das organizações de ..........desde há muito em prol 
dos direitos das mulheres afegãs.  

Acrescentar o texto seguinte 

Pelo menos 20% das dotações destina-se a melhorar a situação das mulheres, sendo dada prioridade a 
acções nos domínios da saúde e da educação, e a apoiar a sua participação activa em todos os domínios e 
a todos os níveis do processo decisório. 
Alterar o texto do seguinte modo 

Será prestada especial atenção à situação das mulheres e das raparigas em todas as demais acções e projectos 
apoiadosapoiadas por estas dotações. dotações, devendo ser dada prioridade às acções nos domínios da 
saúde e da educação. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
É necessário afectar uma determinada percentagem das dotações a projectos dirigidos às mulheres, tendo em 
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conta a situação extrema de que foram vítimas durante o regime dos talibã e as dificuldades que as mulheres 
continuam a enfrentar sob o novo regime do país. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Projecto de alteração 6582   === FEMM/6582=== 

 
Rubrica orçamental de referência : 22 02 04 01 
<< apresentada por Lissy Gröner, Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros >> 

------------------------------- 
Volume 4 (secção 3) - Comissão 

Número 22 02 04 01 Assistência de pré-adesão para a Turquia 

Alterar as observações do seguinte modo: 
22 02 04 01 PO 2004 APO 2005 PO 2005 ALTERAÇÃO PO+ALTERAÇÃO 

 Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos Autorizações Pagamentos

Dotações 235 600 000 100 000 000 277 700 000 150 000 000 277 700 000 100 000 000   277 700 000 100 000 000

Reservas     

Designação: 
Assistência de pré-adesão para a Turquia 

Observações: 
Após os travessões Que começa por : 

As intervenções do programa concentrar-se-ão nomeadamente nas prioridades identificadas no 
..........promover a sociedade civil e a dimensão humana na Turquia.  
— .......... 

e que termina por : 

acções de formação, informação e ensino com vista a promover a sociedade civil e a dimensão humana na 
Turquia. 

Acrescentar o texto seguinte 

Pelo menos 20% das dotações destina-se a melhorar a situação das mulheres e a apoiar a sua 
participação activa em todos os domínios e a todos os níveis do processo decisório. 
Alterar o texto do seguinte modo 

No que se refere ao restante orçamento,Nesta perspectiva, cerca de 30 % da dotação destinar-se-á assim à 
primeira prioridade (reforço institucional) e cerca de 70 % ao financiamento de infra-estruturas.Estas 
percentagens têm carácter meramente indicativo e poderão ser adaptadas em função da situação específica de 
cada sector de intervenção. 

Bases jurídicas: 

Actos de referência: 

JUSTIFICAÇÃO: 
No seu relatório regular sobre os progressos realizados pela Turquia na via da adesão, a Comissão refere que 
a violência doméstica e outras formas de violência contra as mulheres continuam a ser frequentes no país. As 
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condenações nos casos de «crimes de honra» estão a diminuir em virtude dos costumes e da tradição. Na 
Turquia, têm ainda lugar casamentos forçados. São ainda noticiados casos de lapidação. 

A Parceria para a Adesão constitui a pedra angular das relações UE-Turquia. Tendo particularmente em 
conta a decisão que o Conselho Europeu deverá adoptar em Dezembro de 2004, é crucial ajudar a Turquia a 
continuar a melhorar a protecção dos direitos humanos, especialmente os direitos da mulher, e exigir que 
sejam preenchidos os critérios de Copenhaga.  
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