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BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. Com o argumento de simplificar e racionalizar a situação actual, a Comissão executiva 
apresenta um único programa integrado para o emprego e a solidariedade social 
(PROGRESS), que irá abranger o período 2007 a 2013, integrando quatro programas de 
acção que actualmente dão cumprimento à Agenda de Política Social, assim como um 
conjunto de rubricas orçamentais relacionadas com condições de trabalho. Propõe apenas 
uma dotação de 628,8 milhões de euros para o total do período de vigência e um co-
financiamento de somente 80% de despesas realizadas pelo beneficiário, o que é 
manifestamente insuficiente para a área social.

O programa inclui cinco vertentes:

- Emprego
- Protecção Social e inclusão social
- Condições de trabalho
- Antidiscriminação e diversidade
- Igualdade entre homens e mulheres

Deste modo, tenta incluir num único instrumento financeiro da União Europeia os 
programas actualmente existentes:

- Decisão 2000/750/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000 – Programa de acção 
comunitária de luta contra a discriminação (2001-2006)

- Decisão 2001/51/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2000 – Programa de acção 
comunitária para a igualdade entre homens e mulheres (2001-2005)

- Decisão  n.° 50/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Dezembro de 
2001 – Programa de acção comunitária de luta contra a exclusão social 

- Decisão n.° 1145/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 
2002 – Medidas comunitárias de incentivo no domínio do emprego e actividades 
empreendidas em relação com as condições de trabalho.

2. Ora, dando particular atenção à Igualdade entre homens e mulheres, e tendo em conta o 
parecer que a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros aprovou em 
28 de Janeiro de 2005 sobre “Os desafios políticos e os meios financeiros da União 
alargada 2007-2013), de que também fui relatora, designadamente os seus pontos um, 
dois, três e cinco, onde se rejeita a inclusão no Progress do programa sobre a igualdade 
entre homens e mulheres, se sublinha a necessidade de maiores financiamentos e se 
recorda que a igualdade entre mulheres e homens deve ser transversal, comum a todas as 
políticas comunitárias, designadamente nos vários domínios da despesa como os fundos 
estruturais, apresentam-se diversas propostas de alteração, de que se destacam:

- A igualdade entre homens e mulheres terá uma rubrica orçamental própria, com a 
criação de um programa “Igualdade entre as mulheres e os homens 2013” e um novo 
financiamento para o futuro Instituto Europeu do Género, que não deve estar incluído 
no Programa Progress. 
Trata-se de procurar um compromisso entre a necessidade de dar maior visibilidade à 
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luta pela efectiva igualdade entre homens e mulheres, estabelecendo uma maior 
articulação entre as acções concretas dos subprogramas e as directivas existentes.

- O programa será revisto em 2010, com eventual adequação dos objectivos e dos meios 
financeiros, após a avaliação da sua aplicação.

- Alargamento do âmbito dos objectivos do Programa visando a sua clarificação, 
designadamente quanto a intercâmbios entre organizações; avaliação da evolução da 
situação da igualdade e das condições laborais e sociais da União Europeia, por 
géneros; avaliação dos impactos de políticas comunitárias, designadamente da 
Estratégia Europeia do Emprego na criação de mais e melhores empregos e da 
situação e participação das mulheres nos diferentes programas.

- Dar particular importância a acções que promovam a igualdade entre homens e 
mulheres e visem combater as discriminações no acesso ao emprego, na evolução das 
carreiras, nos salários, na formação profissional, combater as causas da pobreza e 
exclusão social, designadamente discriminações em função do género e das crianças, 
para dar maior atenção às mulheres que, em geral, são as maiores vítimas da pobreza e 
exclusão social, com reflexo também na pobreza infantil.

- Dar particular atenção às mulheres trabalhadoras e à protecção da maternidade, 
estabelecendo metas precisas com o objectivo de reduzir os acidentes de trabalho e a 
incidência de doenças profissionais.

- Dar maior visibilidade à aplicação e avaliação do programa da Igualdade entre 
mulheres e homens, com a realização de uma Mesa Redonda anual, com a colaboração 
de parlamentares dos diversos Estados-Membros das respectivas comissões da 
Igualdade ou equiparadas, ONG, Parlamento Europeu, Comissão, etc.

- Aumento do co-financiamento comunitário para uma base de 90%, tendo em conta as 
dificuldades das ONG e outras organizações sociais que trabalham nestas áreas.

- Aumento do enquadramento financeiro para 700 milhões de euros e alteração da sua 
repartição.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 1

A presente decisão institui o programa 
comunitário para o emprego e a 
solidariedade social, designado PROGRESS, 
destinado a apoiar financeiramente a 

A presente decisão institui o programa 
comunitário para o emprego e a 
solidariedade social, designado PROGRESS, 
destinado a apoiar financeiramente a 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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execução dos objectivos da União Europeia 
na área do emprego e dos assuntos sociais e, 
deste modo, contribuir para a concretização 
das metas da estratégia de Lisboa nestes 
domínios. Será executado durante o período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013.

execução dos objectivos da União Europeia 
na área do emprego e dos assuntos sociais e, 
deste modo, contribuir para a concretização 
das metas da estratégia de Lisboa nestes 
domínios. Será executado durante o período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013. A igualdade entre 
homens e mulheres terá uma rubrica 
orçamental própria, com a criação de um 
programa “Igualdade entre as mulheres e 
os homens 2013” e um novo financiamento 
para o futuro Instituto Europeu do Género.
O programa será revisto em 2010, com 
eventual adequação dos objectivos e dos 
meios financeiros, após a avaliação da sua 
aplicação.

Justificação

Necessidade de dar maior visibilidade à luta pela efectiva igualdade entre homens e 
mulheres, estabelecendo uma maior articulação entre as acções concretas dos subprogramas 
e as directivas existentes.

Alteração 2
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 intercâmbios;

Justificação

Necessidade de clarificar melhor os objectivos.

Alteração 3
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, 
efectivamente, por géneros, a evolução das 
condições laborais e sociais da União 
Europeia, nomeadamente o limiar de 
pobreza e a exclusão social, as 
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desigualdades de rendimentos e de salários, 
o desemprego e a qualidade de trabalho em 
todas as suas vertentes (das condições de 
trabalho à formação no local de trabalho);

Justificação

Necessidade de clarificar melhor os objectivos.

Alteração 4
Artigo 2, ponto (3)

(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, nomeadamente os 
impactos da Estratégia Europeia de 
Emprego na criação de mais e melhores 
empregos e da participação das mulheres 
nos diferentes programas;

Justificação

Necessidade de clarificar melhor os objectivos.

Alteração 5
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 e nacionais que 
visem melhorar as condições sociais e 
laborais na União Europeia.

Justificação

Necessidade de clarificar melhor os objectivos.

Alteração 6
Artigo 3, parte introdutória

O programa será dividido nas seguintes 5 
vertentes:

O programa será dividido em 5 sub-
programas autónomos:

Justificação
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Dar maior visibilidade aos objectivos do programa, em especial na igualdade entre homens e 
mulheres.

Alteração 7
Artigo 3, ponto (5)

(5) Igualdade entre homens e mulheres (5) Igualdade entre homens e mulheres 2013

Justificação

Dar maior visibilidade aos objectivos do programa, em especial na igualdade entre homens e 
mulheres.

Alteração 8
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, por género;

Justificação

Ter em conta, de forma clara, a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 9
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 para 
as Políticas de Emprego e seus impactos e 
analisando a interacção entre a Estratégia 
Europeia de Emprego e outras áreas 
políticas;

Justificação

Ter em conta, de forma clara, a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 10
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 de 
Emprego ou de estudos e propostas que 
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visem o seu aperfeiçoamento e eventual 
revisão;

Justificação

Ter em conta, de forma clara, a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 11
Artigo 4, ponto (4 bis) (novo)

(4 bis)  dando particular importância a 
acções que promovam a igualdade entre 
homens e mulheres e visem combater as 
discriminações no acesso ao emprego, na 
evolução das carreiras, nos salários e na 
formação profissional.

Justificação

Ter em conta, de forma clara, a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 12
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 protecção social e às 
políticas de inclusão, em especial através da 
realização de análises e estudos e do 
desenvolvimento de estatísticas e 
indicadores, por género;

Justificação

Necessidade de dar maior atenção às mulheres que, em geral, são as maiores vítimas da 
pobreza e exclusão social, com reflexo também na pobreza infantil.

Alteração 13
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 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 e seus 
impactos a nível nacional e comunitário;
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Justificação

Necessidade de dar maior atenção às mulheres que, em geral, são as maiores vítimas da 
pobreza e exclusão social, com reflexo também na pobreza infantil.

Alteração 14
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 o objectivo de 
melhorar a protecção social, contribuindo 
para o progresso social e para a 
harmonização, por cima, dos direitos 
sociais na União Europeia;

Justificação

Necessidade de dar maior atenção às mulheres que, em geral, são as maiores vítimas da 
pobreza e exclusão social, com reflexo também na pobreza infantil.

Alteração 15
Artigo 5, ponto (5 bis) (novo)

(5 bis) dando particular importância a 
acções que promovam a igualdade entre 
homens e mulheres e visem combater as 
causas da pobreza e exclusão social, 
designadamente discriminações em função 
do género e das crianças.

Justificação

Necessidade de dar maior atenção às mulheres que, em geral, são as maiores vítimas da 
pobreza e exclusão social, com reflexo também na pobreza infantil.

Alteração 16
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, 
incluindo os sindicatos;
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Justificação

A melhoria das condições de trabalho e a diminuição dos acidentes e doenças profissionais 
depende de muitos outros factores, designadamente do tipo de relações de trabalho, da 
organização do trabalho e da formação profissional.

Alteração 17
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, 
dando particular atenção às mulheres 
trabalhadoras e à protecção da 
maternidade, estabelecendo metas precisas 
com o objectivo de reduzir os acidentes de 
trabalho e a incidência de doenças 
profissionais;

Justificação

A melhoria das condições de trabalho e a diminuição dos acidentes e doenças profissionais 
depende de muitos outros factores, designadamente do tipo de relações de trabalho, da 
organização do trabalho e da formação profissional.

Alteração 18
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 qualidade do 
emprego em todas as suas vertentes 
(nomeadamente, segurança, estabilidade, 
formação profissional, salários, condições e 
organização do trabalho).

Justificação

A melhoria das condições de trabalho e a diminuição dos acidentes e doenças profissionais 
depende de muitos outros factores, designadamente do tipo de relações de trabalho, da 
organização do trabalho e da formação profissional.

Alteração 19
Artigo 7, ponto (3)

(3) sensibilizando, divulgando informações e (3) sensibilizando, divulgando informações e 
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promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
discriminação e integração do princípio da 
antidiscriminação nas políticas da UE;

promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
discriminação e integração do princípio da 
antidiscriminação nas políticas da UE, de 
forma horizontal;

Justificação

A necessidade de dar maior visibilidade à luta contra a discriminação deve implicar o 
desenvolvimento de acções e a realização de eventos, como conferências anuais e outras, que 
envolvam a maior diversidade possível de intervenientes para garantir a integração e 
aplicação deste princípio em todas as políticas da União Europeia.

Alteração 20
Artigo 7, ponto (4 bis) (novo)

(4 bis) desenvolvendo acções que visem 
propor melhorias quanto à sua aplicação, 
designadamente uma conferência anual .

Justificação

A necessidade de dar maior visibilidade à luta contra a discriminação deve implicar o 
desenvolvimento de acções e a realização de eventos, como conferências anuais e outras, que 
envolvam a maior diversidade possível de intervenientes para garantir a integração e 
aplicação deste princípio em todas as políticas da União Europeia.

Alteração 21
Artigo 8, título

VERTENTE 5: Igualdade entre homens e 
mulheres

Programa “Igualdade entre as mulheres e 
os homens 2013”

Justificação
A necessidade de dar maior visibilidade à aplicação do princípio da igualdade entre homens 
e mulheres em todas as políticas comunitárias deve implicar o desenvolvimento de acções e a 
realização de eventos, como conferências anuais e outras, que envolvam a maior diversidade 
possível de intervenientes e o intercâmbio de experiências para garantir a integração e 
aplicação deste princípio em todas as políticas comunitárias e nacionais.

Alteração 22
Artigo 8, parte introductória

A vertente 5 apoiará a eficaz aplicação do 
princípio da igualdade entre homens e 

Este subprograma do Progress apoiará a 
eficaz aplicação do princípio da igualdade 
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mulheres e promoverá a sua integração em 
todas as políticas da UE:

entre homens e mulheres e promoverá a sua 
integração em todas as políticas da UE, 
tendo em conta as directivas em vigor  
nesta área:

Justificação

A necessidade de dar maior visibilidade à aplicação do princípio da igualdade entre homens 
e mulheres em todas as políticas comunitárias deve implicar o desenvolvimento de acções e a 
realização de eventos, como conferências anuais e outras, que envolvam a maior diversidade 
possível de intervenientes e o intercâmbio de experiências para garantir a integração e 
aplicação deste princípio em todas as políticas comunitárias e nacionais.

Alteração 23
Artigo 8, ponto (3)

(3) sensibilizando, divulgando informações 
e promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
igualdade entre homens e mulheres e 
integração deste princípio em todas as 
políticas comunitárias;

(3) sensibilizando, divulgando informações e 
promovendo o debate sobre os principais 
desafios e aspectos políticos em matéria de 
igualdade entre homens e mulheres e 
integração deste princípio em todas as 
políticas comunitárias, de forma horizontal;

Justificação

A necessidade de dar maior visibilidade à aplicação do princípio da igualdade entre homens 
e mulheres em todas as políticas comunitárias deve implicar o desenvolvimento de acções e a 
realização de eventos, como conferências anuais e outras, que envolvam a maior diversidade 
possível de intervenientes e o intercâmbio de experiências para garantir a integração e 
aplicação deste princípio em todas as políticas comunitárias e nacionais.

Alteração 24
Artigo 8, ponto (4 bis) (novo)

(4 bis)  desenvolvendo acções que visem 
melhorar a sua aplicação, designadamente 
a realização de uma Mesa Redonda anual 
que envolva, nomeadamente ONG e 
Comissões Parlamentares da área dos 
direitos das mulheres.

Justificação

A necessidade de dar maior visibilidade à aplicação do princípio da igualdade entre homens 
e mulheres em todas as políticas comunitárias deve implicar o desenvolvimento de acções e a 
realização de eventos, como conferências anuais e outras, que envolvam a maior diversidade 
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possível de intervenientes e o intercâmbio de experiências para garantir a integração e 
aplicação deste princípio em todas as políticas comunitárias e nacionais.

Alteração 25
Artigo 9, nº 1, alínea (a), travessão 5 (novo)

- Publicação e divulgação de materiais de 
informação e formação via Internet ou 
outros suportes mediáticos

Justificação
Necessidade de dar maior atenção às realidades de cada país, dada a diversidade de 
situações na União Europeia.

Alteração 26
Artigo 9, nº 1, alínea (b), travessão 5 (bis) (novo)

- Realização de intercâmbios entre agentes 
locais da União Europeia como forma de 
promover a troca directa de experiências e 
o conhecimento das especificidades das 
realidades nacionais

Justificação

Necessidade de dar maior atenção às realidades de cada país, dada a diversidade de 
situações na União Europeia.

Alteração 27
Artigo 9, nº 1, alínea (b), travessão 5 ter (novo)

- Organização de seminários e conferências 
com vista à adaptação da legislação 
comunitária às diferentes realidades 
nacionais

Justificação

Necessidade de dar maior atenção às realidades de cada país, dada a diversidade de 
situações na União Europeia.

Alteração 28
Artigo 9, nº 1, alínea (c), travessão 1

- Comparticipação nos custos de 
funcionamento das principais redes da UE

- Comparticipação nos custos de
financiamento das principais redes à escala 
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nacional e da União Europeia

Justificação

Necessidade de dar maior atenção às realidades de cada país, dada a diversidade de 
situações na União Europeia.

Alteração 29
Artigo 9, nº 1, alínea (c), travessão 8 bis (novo)

- Cooperação entre instituições e agentes 
locais nacionais

Justificação

Necessidade de dar maior atenção às realidades de cada país, dada a diversidade de 
situações na União Europeia.

Alteração 30
Artigo 9, nº 1, travessão 6

- Organizações não governamentais 
organizadas a nível da UE

- Organizações não governamentais 
nacionais e ONG organizadas a nível da 
União Europeia

Justificação

A Comissão tem muitas outras formas de financiamento pelo que as verbas exíguas do 
Progress só deverão ser utilizadas em casos pontuais ligados à aplicação do programa.

Alteração 31
Artigo 10, nº 2

2. A Comissão pode também aceder 
directamente ao programa no que respeita às 
acções previstas no nº 1, alíneas a) e b), do 
artigo 9º.

2. A Comissão pode também aceder 
directamente ao programa no que respeita às 
acções previstas no nº 1, alíneas a) e b), do 
artigo 9º, num montante que não pode 
exceder o limite de 1% do total das verbas 
consagradas no Programa.

Justificação

A Comissão tem muitas outras formas de financiamento pelo que as verbas exíguas do 
Progress só deverão ser utilizadas em casos pontuais ligados à aplicação do programa.
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Alteração 32
Artigo 11, ponto 1, travessão 2

- um subsídio parcial na sequência de um 
convite à apresentação de propostas. Neste 
caso, o co-financiamento comunitário não 
poderá exceder, regra geral, 80% do total de 
despesas incorridas pelo beneficiário. 
Qualquer subsídio que ultrapasse este limite 
só poderá ser concedido em circunstâncias 
excepcionais e após uma análise exaustiva.

- um subsídio parcial na sequência de um 
convite à apresentação de propostas. Neste 
caso, o co-financiamento comunitário não 
poderá exceder, regra geral, 90% do total de 
despesas incorridas pelo beneficiário. 
Qualquer subsídio que ultrapasse este limite 
só poderá ser concedido em circunstâncias 
excepcionais, nomeadamente nas regiões 
consideradas de objectivo 1 e nas regiões 
ultraperiféricas.

Justificação

As dificuldades financeiras da generalidade das ONG e outras organizações sociais que 
trabalham nestas áreas, exige um aumento do co-financiamento comunitário, o qual poderá 
ser ainda mais elevado nas regiões mais carenciadas.

Alteração 33
Artigo 17, nº 1

1. O enquadramento financeiro para a 
implementação das actividades comunitárias 
previstas na presente decisão, no período 
compreendido entre 1 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 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013, é de 700 milhões 
de euros e não inclui as verbas para o 
Instituto Europeu do Género.

Justificação

Um financiamento adequado do Progress impõe um aumento substancial das verbas tendo 
em conta a necessidade de dinamizar as intervenções dos diferentes intervenientes nestas 
importantes áreas sociais.

Alteração 34
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% 

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

• Emprego – 20% 
• Protecção social e inclusão social –

25% 
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Vertente 3 Condições de trabalho – 8% 
Vertente 4 Antidiscriminação e diversidade
– 23% 
Vertente 5 Igualdade entre homens e 
mulheres – 8% 

• Condições de trabalho – 10% 
• Antidiscriminação e diversidade –

25% 
• Igualdade entre homens e mulheres –

10% (excluindo o Instituto Europeu 
do Género)

Justificação

Um financiamento adequado do Progress impõe um aumento substancial das verbas tendo 
em conta a necessidade de dinamizar as intervenções dos diferentes intervenientes nestas 
importantes áreas sociais.

Alteração 35
Artigo 17, nº 4

4. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental, no limite das 
perspectivas financeiras.

4. As dotações anuais são autorizadas pela 
autoridade orçamental.

Justificação

Um financiamento adequado do Progress impõe um aumento substancial das verbas tendo 
em conta a necessidade de dinamizar as intervenções dos diferentes intervenientes nestas 
importantes áreas sociais.

Alteração 36
Artigo 19, nº 1

1. A fim de assegurar um acompanhamento 
regular do programa e permitir eventuais 
reorientações necessárias, a Comissão deve 
elaborar relatórios anuais de actividade e 
transmiti-los ao Comité do programa 
referido no artigo 13º.

1. A fim de assegurar um acompanhamento 
regular do programa e permitir eventuais 
reorientações necessárias, a Comissão deve 
elaborar relatórios anuais de actividade e 
transmiti-los ao Comité do programa 
referido no artigo 13º e ao Parlamento 
Europeu.

Justificação

O Parlamento Europeu deve acompanhar a evolução da aplicação do Progress e de todos os 
seus subprogramas.
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Alteração 37
Artigo 19, nº 2

2. O programa será sujeito a uma avaliação 
intercalar e global ao nível das diferentes 
vertentes, com o objectivo de avaliar os 
progressos realizados em função do impacto 
dos seus objectivos e do seu valor 
acrescentado à escala da UE. Esta avaliação 
poderá ser complementada por avaliações 
contínuas a realizar pela Comissão com a 
assistência de especialistas externos. Sempre 
que disponíveis, os resultados destas 
avaliações devem ser apresentados nos 
relatórios de actividade referidos no 
número 1.

2. O programa será sujeito a uma avaliação 
intercalar e global ao nível das diferentes 
vertentes, com o objectivo de avaliar os 
progressos realizados em função do impacto 
dos seus objectivos e do seu valor 
acrescentado à escala da UE. Esta avaliação 
poderá ser complementada por avaliações 
contínuas a realizar pela Comissão com a 
assistência de especialistas externos. Sempre 
que disponíveis, os resultados destas 
avaliações devem ser apresentados nos 
relatórios de actividade referidos no 
número 1 e enviados ao Parlamento 
Europeu 

Justificação

O Parlamento Europeu deve acompanhar a evolução da aplicação do Progress e de todos os 
seus subprogramas.
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