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BREVE JUSTIFICAÇÃO

No quadro do novo Regulamento sobre as Perspectivas Financeiras 2007-2013 proposto pela 
Comissão Europeia, a proposta relativa ao Fundo Social Europeu (FSE) reitera o papel 
conferido a este Fundo desde 1999, concretamente, o apoio à Estratégia Europeia para o 
Emprego. A relatora de parecer saúda a proposta de regulamento relativo ao FSE que prevê o 
reforço dos elos entre este Fundo, a Estratégia Europeia para o Emprego e os objectivos 
acordados pela União em matéria de inclusão social, educação e formação e promoção da 
igualdade entre mulheres e homens. A prossecução destes objectivos constitui o corolário 
indispensável à estratégia de Lisboa.

Com despesas mais direccionadas e simplificadas, o FSE apoia, no âmbito dos dois 
objectivos - "Convergência" e "Competitividade Regional e Emprego" -, uma maior 
adaptação dos trabalhadores e das empresas; a melhoria do acesso ao emprego por parte das 
pessoas que procuram trabalho e das pessoas em situação de inactividade, a prevenção do 
desemprego; o prolongamento da vida activa e o aumento da participação das mulheres e dos 
migrantes no mercado laboral; o reforço da inclusão social das pessoas desfavorecidas e a luta 
contra as discriminações; a promoção da parceria para as reformas em matéria de emprego e 
de inclusão social.

No entanto, as acções de investimento no capital humano e de reforço da capacidade 
institucional, da eficácia das administrações e dos serviços públicos dizem apenas respeito ao 
objectivo "Convergência". A relatora de parecer propõe, por conseguinte, mais flexibilidade 
sobre esta matéria e convida a Comissão do Emprego, competente quanto à matéria de fundo, 
a estudar este problema.

A relatora de parecer regozija-se com a referência explícita feita na proposta de regulamento 
relativo ao FSE à necessidade de promover a igualdade entre homens e mulheres, não só 
através da integração da dimensão relativa ao género em todas as políticas, mas também 
através de acções específicas destinadas a aumentar a participação sustentável e a progressão 
das mulheres no emprego, em conformidade com as disposições previstas no Tratado CE.

A relatora de parecer entende que cabe desenvolver a luta contra todos os tipos de 
discriminação e a promoção da igualdade entre homens e mulheres tanto no plano da 
formação profissional, como no acesso, na participação e na progressão no emprego.

É fundamental sensibilizar a população para a luta contra a discriminação e, muito em 
particular, para a promoção da igualdade entre homens e mulheres, a fim de fazer evoluir as 
mentalidades e aguardar mudanças reais. A relatora de parecer considera por conseguinte 
necessário que o FSE financie acções de sensibilização e de informação.

A relatora de parecer propõe que sejam incluídos nos programas operacionais planos de 
financiamento de acções específicas e de acções de integração da igualdade dos géneros, em 
conformidade com o pedido apresentado pela Comissão dos direitos da mulher e da igualdade 
dos géneros no relatório de iniciativa da Deputada Maria Antonia Avilès Peréa sobre os 
objectivos da igualdade de oportunidades entre mulheres e homens na utilização dos Fundos 
Estruturais (A5_0059/2003). Essa inclusão permitiria não só melhorar a gestão dos fundos, 
mas também avaliar em que medida a mulher beneficia efectivamente das acções financiadas.
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Face à importância de que se reveste o intercâmbio de experiências e de boas práticas assim 
como a promoção de actividades inovadoras para a melhoria da situação das mulheres, a 
relatora de parecer regozija-se pelo facto de estes aspectos terem sido incluídos no novo 
regulamento relativo ao FSE.

A relatora de parecer congratula-se igualmente com o facto de o novo regulamento relativo ao 
FSE prever a consulta dos intervenientes não-governamentais na programação, aplicação e no 
acompanhamento dos programas operacionais.

A relatora de parecer mostra-se apreensiva face à ausência, na proposta de regulamento 
relativo ao FSE, de medidas de divulgação das actividades financiadas, a fim de tornar estas 
últimas mais transparentes e mais acessíveis aos actores interessados. Propõe a introdução 
dessas medidas na proposta de regulamento em causa. Além disso, a relatora de parecer 
reitera a necessidade de viabilizar um acesso simples e rápido às actividades financiadas.

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
Considerando 3

(3) O FSE deve apoiar as medidas dos 
Estados-Membros estreitamente 
relacionadas com as directrizes e 
recomendações no âmbito da Estratégia 
Europeia para o Emprego e os objectivos 
acordados da União em relação à inclusão 
social e à educação e formação, para 
contribuir melhor para a execução dos 
objectivos e metas acordados nos Conselhos 
Europeus de Lisboa e de Gotemburgo.

(3) O FSE deve apoiar as medidas dos 
Estados-Membros estreitamente 
relacionadas com as directrizes e 
recomendações no âmbito da Estratégia 
Europeia para o Emprego e os objectivos 
acordados da União em relação à inclusão 
social, à educação e formação, assim como à 
promoção da igualdade entre mulheres e 
homens, para contribuir melhor para a 
execução dos objectivos e metas acordados 
nos Conselhos Europeus de Lisboa e de 
Gotemburgo.

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Justificação

A igualdade entre mulheres e homens é, nos termos do artigo 2° do Tratado CE, um objectivo 
da UE, assim como da Estratégia Europeia para o Emprego e da Estratégia de Lisboa. O 
artigo 2° da proposta de Regulamento relativo ao Fundo Social Europeu refere, de resto, 
entre os objectivos da Comunidade, a igualdade entre mulheres e homens. Face à 
importância deste princípio e num propósito de coerência, afigura-se necessário incluir este 
objectivo no considerando 3.

Alteração 2
Considerando 4

(4) Tendo em vista a antecipar-se à mudança 
económica e social, bem como geri-la 
melhor, no âmbito do objectivo
“Competitividade regional e emprego”, a 
assistência do FSE deve concentrar-se, em 
especial, no aumento da adaptabilidade dos 
trabalhadores e das empresas, no fomento do 
acesso ao emprego e à participação no 
mercado de trabalho, no reforço da inclusão 
social das pessoas em desvantagem e na luta 
contra a discriminação, bem como na 
promoção de parcerias para a reforma.

(4) Tendo em vista a antecipar-se à mudança 
económica e social, bem como geri-la 
melhor, no âmbito dos objectivos 
"Convergência" e “Competitividade 
regional e emprego”, a assistência do FSE 
deve concentrar-se, em especial, no aumento 
da adaptabilidade dos trabalhadores e das 
empresas, no fomento do acesso ao emprego 
e à participação no mercado de trabalho, no 
reforço da inclusão social das pessoas em 
desvantagem e na luta contra a 
discriminação, bem como na promoção de 
parcerias para a reforma.

Justificação

Os objectivos referidos aplicam-se tanto ao objectivo "Convergência" como ao objectivo 
"Competitividade regional e emprego", tal como decorre do artigo 3°.

Alteração 3
Considerando 7

(7) É necessário assegurar a coerência da 
acção do FSE com as medidas previstas no 
âmbito da Estratégia Europeia para o 
Emprego e concentrar o apoio do FSE na 
execução das directrizes e recomendações 
sobre o emprego.

(7) É necessário assegurar a coerência da 
acção do FSE com os programas e as 
medidas previstos no âmbito da Estratégia 
Europeia para o Emprego, designadamente 
o Programa PROGRESS, assim como com 
os planos de acção nacionais sobre o 
emprego e a inclusão social, e concentrar o 
apoio do FSE na execução das directrizes e 
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recomendações sobre o emprego.

Justificação

Os Fundos Estruturais visam completar a acção dos Estados-Membros, pelo que é necessário 
coordenar a acção do FSE com os planos de acção nacionais para o emprego assim como 
para a inclusão social (Considerando 13 do Regulamento 1784/1999 sobre o FSE). É 
necessário prever a coerência entre a acção do FSE e o Programa PROGRESS, na medida 
em que este programa incide sobre o emprego e a solidariedade social. O artigo 15° da 
proposta de decisão sobre o Programa PROGRESS (COM(2004)488) prevê explicitamente a 
coordenação da acção do programa com o FSE.

Alteração 4
Considerando 9

(9) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar que a execução das 
prioridades financiadas no âmbito dos 
objectivos “Convergência” e 
“Competitividade regional e emprego” 
contribua para a promoção da igualdade e a 
eliminação das desigualdades entre mulheres 
e homens; uma estratégia firme de 
integração das questões de género deve ser 
articulada com medidas específicas para 
aumentar a participação sustentável e o 
progresso das mulheres no emprego.

(9) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar que a execução das 
prioridades financiadas no âmbito dos 
objectivos “Convergência” e 
“Competitividade regional e emprego” 
contribua para a promoção da igualdade e a 
eliminação das desigualdades entre mulheres 
e homens; uma estratégia firme de 
integração das questões de género deve ser 
articulada com medidas específicas para 
melhorar o acesso ao emprego e aumentar a 
participação sustentável e o progresso das 
mulheres no emprego.

Justificação

Para melhorar a participação da mulher no mercado de trabalho, começa por ser necessário 
prever medidas específicas tendentes a facilitar o seu acesso ao emprego. De resto, o n° 1, 
alínea e) do artigo 2° do Regulamento 1874/1999 relativo ao Fundo Social Europeu prevê 
que "o Fundo apoiará (...) medidas específicas destinadas a melhorar o acesso e a 
participação das mulheres no mercado de trabalho (...)".

Alteração 5
Artigo 3, n° 1, alínea a), subalínea ii)

(ii) Previsão e gestão positiva da mudança (ii) Previsão e gestão positiva da mudança 
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económica, nomeadamente através da 
concepção e divulgação de formas de 
organização do trabalho inovadoras e mais 
produtivas, e nomeadamente das disposições 
melhoradas em matéria de saúde e 
segurança, a definição das futuras 
necessidades em matéria de emprego e de 
competências, e a criação de serviços 
específicos de emprego e formação, para 
apoiar os trabalhadores no contexto da 
reestruturação das empresas e do sector.

económica, nomeadamente através da 
concepção e divulgação de formas de 
organização do trabalho inovadoras e mais 
produtivas, e nomeadamente das disposições 
melhoradas em matéria de condições de 
trabalho, organização do tempo de 
trabalho, saúde e segurança, a definição das 
futuras necessidades em matéria de emprego 
e de competências, e a criação de serviços 
específicos de emprego e formação, para 
apoiar os trabalhadores no contexto da 
reestruturação das empresas e do sector.

Justificação

A melhoria da qualidade do trabalho prevista pela estratégia de Lisboa e apoiada pelo FSE 
requer igualmente a melhoria das condições de trabalho assim como a organização do tempo 
de trabalho, designadamente na perspectiva de uma maior flexibilidade, de modo a ter em 
conta a evolução do mercado de trabalho e a permitir a compatibilização entre a vida 
familiar e profissional.

Alteração 6
Artigo 3, n° 1, alínea b), parágrafo introdutório

(b) Melhoria do acesso ao emprego das 
pessoas que procuram trabalho e das pessoas 
inactivas, prolongamento da vida activa e 
aumento da participação no mercado laboral 
das mulheres e dos imigrantes, em especial 
através da promoção do seguinte:

(b) Melhoria do acesso ao emprego das 
pessoas que procuram trabalho, 
designadamente por parte dos jovens e, 
muito em particular, das jovens do sexo 
feminino, e das pessoas inactivas, 
prolongamento da vida activa e aumento da 
participação assim como da progressão no 
mercado laboral das mulheres e dos 
imigrantes, em especial através da promoção 
do seguinte:

Justificação

De acordo com as estatísticas, o número de jovens desempregados não pára de aumentar. 
Além disso, esta situação afecta muito em particular as jovens do sexo feminino. É 
fundamental o apoio do FSE para ajudar os Estados-Membros a lutarem contra este 
problema.
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Alteração 7
Artigo 3, n° 1, alínea b), subalínea ii bis) (nova)

(ii) Acções específicas para melhorar o 
acesso e aumentar a participação no 
mercado laboral, assim como a progressão 
no emprego por parte dos jovens e, muito 
em particular, das jovens do sexo feminino.

Justificação

Ver justificação referente à alteração 6.

Alteração 8
Artigo 3, n° 1, alínea b), subalínea iii)

(iii) Acções específicas para aumentar a 
participação sustentável e a progressão das 
mulheres no emprego, reduzir a segregação 
baseada no sexo no mercado laboral, 
abordando nomeadamente as causas das 
diferenças salariais entre as mulheres e os 
homens, e conciliar a vida profissional e a 
vida privada, facilitando designadamente o 
acesso aos serviços de acolhimento de 
crianças e de cuidados às pessoas 
dependentes;

(iii) Acções específicas para melhorar o 
acesso ao emprego e aumentar a 
participação sustentável e a progressão das 
mulheres no emprego, reduzir a segregação 
baseada no sexo no mercado laboral, 
abordando nomeadamente as causas das 
diferenças salariais entre as mulheres e os 
homens, e conciliar a vida profissional e a 
vida privada, facilitando designadamente o 
acesso aos serviços de acolhimento de 
crianças e de cuidados às pessoas 
dependentes;

Justificação

São necessárias medidas destinadas a facilitar o acesso ao e a participação das mulheres no 
mercado laboral. De resto, o n° 1, alínea e) do artigo 2° do Regulamento 1874/1999 relativo 
ao Fundo Social Europeu prevê que "o Fundo apoiará (...) medidas específicas destinadas a 
melhorar o acesso e a participação das mulheres no mercado de trabalho (...)"

Alteração 9
Artigo 3, n° 1, alínea b), subalínea iv)

(iv) Acções específicas para reforçar a 
integração social dos imigrantes e aumentar 
a sua participação no emprego, através da 

(iv) Acções específicas para reforçar a 
integração social dos imigrantes, melhorar o 
seu acesso ao emprego e aumentar a sua 
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orientação e da formação linguística e da 
validação das competências adquiridas no 
estrangeiro.

participação e a sua progressão no emprego, 
através da orientação e da formação 
linguística e da validação das competências 
adquiridas no estrangeiro.

Justificação

É necessário prever a possibilidade de as pessoas que tenham imigrado para a União 
Europeia poderem não só aceder ao mercado de trabalho e nele participar de forma 
sustentável, mas também poderem progredir em termos profissionais.

Alteração 10
Artigo 3, n° 1, alínea c), subalínea i)

(i) Vias de integração no emprego para as 
pessoas em desvantagem, pessoas vítimas da 
exclusão social, jovens que abandonam 
prematuramente os estudos, minorias e 
pessoas com deficiência, através de medidas 
de empregabilidade, incluindo no domínio 
da economia social, de acções 
complementares e dos serviços pertinentes
de apoio e atenção social;

(i) Vias de integração no emprego para as 
pessoas em desvantagem, pessoas vítimas da 
exclusão social, jovens que abandonam 
prematuramente os estudos, minorias e 
pessoas com deficiência, através de medidas 
de empregabilidade, incluindo no domínio 
da economia social, de acções 
complementares e dos serviços adequados
de apoio e atenção social;

Justificação

Trata-se de um erro de tradução em relação à versão inicial inglesa, na qual se lê: "(...) 
accompanying actions and relevant social support and care services".

Alteração 11
Artigo 3, n° 1, alínea c), subalínea ii)

(ii) Diversidade no local de trabalho e luta 
contra a discriminação no acesso ao
mercado laboral através de campanhas de 
sensibilização e da participação de entidades 
e empresas locais.

(ii) Diversidade no local de trabalho e luta 
contra a discriminação na formação 
profissional, no acesso, na participação e 
progressão no mercado laboral, através de 
campanhas de sensibilização e da 
participação de entidades e empresas locais.
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Justificação

A discriminação das pessoas desfavorecidas não afecta apenas o acesso, mas também a 
participação no mercado de trabalho e a progressão no plano profissional, assim como no 
que diz respeito à formação profissional.

Alteração 12
Artigo 3, n° 3 bis (novo)

3 bis. O FSE apoiará as acções de 
informação e de sensibilização da 
população levadas a cabo pelos 
Estados-Membros e destinadas a lutar 
contra a discriminação e a promover a 
igualdade entre mulheres e homens na 
sociedade.

Justificação

A luta contra a discriminação e as desigualdades entre homens e mulheres deve implicar uma 
sensibilização da população visando a progressiva evolução das mentalidades a fim de se 
alcançar uma verdadeira igualdade no mercado laboral.

Alteração 13
Artigo 3, n° 4

4. No âmbito da execução da prioridade 
relativa à inclusão social referida no nº 2, 
alínea c), subalínea i), o financiamento pelo 
FSE de medidas que entrem no campo de 
aplicação do Regulamento (CE) nº […] 
[FEDER] estará limitado a 10% do eixo 
prioritário em causa.

4. No âmbito da execução da prioridade 
relativa à inclusão social referida no nº 1, 
alínea c), subalínea i), o financiamento pelo 
FSE de medidas que entrem no campo de 
aplicação do Regulamento (CE) nº […] 
[FEDER] estará limitado a 10% do eixo 
prioritário em causa.

Justificação

Trata-se de um erro na referência ao número. É o n° 1, alínea c), subalínea i) do artigo 3° 
que incide sobre a inclusão social, e não o n° 2, alínea c), subalínea i).
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Alteração 14
Artigo 3, n° 2 bis (novo)

2 bis. Os programas operacionais contêm 
um plano de financiamento das acções 
específicas, incluindo as acções destinadas 
a promover a coesão social e a igualdade 
entre mulheres e homens.

Justificação

A integração, nos programas operacionais, de um plano de financiamento sobre as diferentes 
medidas e acções específicas, designadamente destinadas a promover a igualdade entre 
mulheres e homens, permitirá controlar a utilização dos fundos e avaliar a eficácia de cada 
intervenção.

Alteração 15
Artigo 4, n° 4

4. Os objectivos quantificados e os 
indicadores seleccionados para acompanhar 
a execução do quadro estratégico de 
referência definido no artigo 18º do 
Regulamento (CE) nº […] [que estabelece 
disposições gerais sobre os Fundos 
estruturais e o Fundo de Coesão] serão os 
utilizados na execução da Estratégia 
Europeia para o Emprego e no contexto dos 
objectivos acordados da Comunidade nos 
domínios da inclusão social e da educação e 
formação. Os indicadores de 
acompanhamento dos programas 
operacionais devem ser coerentes com os 
referidos objectivos quantificados.

4. Os objectivos quantificados e os 
indicadores seleccionados para acompanhar 
a execução do quadro estratégico de 
referência definido no artigo 18º do 
Regulamento (CE) nº […] [que estabelece 
disposições gerais sobre os Fundos 
estruturais e o Fundo de Coesão] serão os 
utilizados na execução da Estratégia 
Europeia para o Emprego e no contexto dos 
objectivos acordados da Comunidade nos 
domínios da inclusão social e da educação e 
formação, assim como da igualdade entre 
mulheres e homens. Os indicadores de 
acompanhamento dos programas 
operacionais devem ser coerentes com os 
referidos objectivos quantificados.

Justificação

A igualdade entre mulheres e homens é um objectivo da Comunidade que deve ser tido em 
conta pelo FSE.
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Alteração 16
Artigo 4, n° 5

5. As avaliações realizadas em relação com a 
acção do FSE analisarão também a 
contribuição da acção apoiada pelo FSE para 
a execução da Estratégia Europeia para o 
Emprego e para os objectivos da 
Comunidade nos domínios da inclusão 
social e da educação e formação no 
Estado-Membro em causa.

5. As avaliações realizadas em relação com a 
acção do FSE analisarão também a 
contribuição da acção apoiada pelo FSE para 
a execução da Estratégia Europeia para o 
Emprego e para os objectivos da 
Comunidade nos domínios da inclusão 
social, da promoção da igualdade entre 
mulheres e homens e da educação e 
formação no Estado-Membro em causa.

Justificação

Importa avaliar em que medida as acções financiadas pelo FSE contribuem para promover a 
igualdade entre mulheres e homens nos Estados-Membros.

Alteração 17
Artigo 5, n° 2

2. Os Estados-Membros e a autoridade de 
gestão de cada programa operacional 
assegurarão a participação dos parceiros 
sociais e a consulta adequada dos 
participantes não governamentais, ao nível 
territorial adequado, aquando da 
programação, execução e acompanhamento 
do apoio do FSE.

2. Os Estados-Membros e a autoridade de 
gestão de cada programa operacional 
assegurarão a participação dos parceiros 
sociais e a consulta adequada dos 
participantes não governamentais, ao nível 
territorial adequado, aquando da 
programação, execução, acompanhamento e  
avaliação do apoio do FSE.

Justificação

O artigo 10° do regulamento geral prevê que a parceria "abrangerá a preparação e o 
acompanhamento do quadro de referência estratégico nacional, bem como a preparação, a 
execução, o acompanhamento e a avaliação dos programas operacionais. Os Estados-
Membros farão intervir todos os parceiros adequados, e particularmente as regiões, nas 
várias fases de programação (...)"
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Alteração 18
Artigo 5, n° 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para informar a 
população e os actores pertinentes sobre os 
programas operacionais e as actividades 
susceptíveis de serem financiadas pelo 
FSE.

Justificação

A informação da população e dos actores pertinentes permite assegurar a transparência da 
intervenção do Fundo, aumentar o número de propostas de projecto, assim como a 
participação nas actividades financeiras, e contribui para resolver os problemas de 
subutilização das dotações.

Alteração 19
Artigo 5, n° 3

3. As autoridades de gestão de cada
programa operacional fomentarão a 
participação e o acesso adequados dos 
parceiros sociais às actividades financiadas 
no âmbito do artigo 2º do presente 
regulamento.

3. As autoridades de gestão de cada 
programa operacional fomentarão a 
participação e o acesso adequados dos 
parceiros sociais às actividades financiadas 
no âmbito do artigo 3º do presente 
regulamento.

No âmbito do objectivo “Convergência”, 
pelo menos 2% dos recursos do FSE serão 
atribuídos a medidas de reforço das 
capacidades e a actividades empreendidas 
conjuntamente pelos parceiros sociais, em 
especial no que diz respeito à capacidade de 
adaptação dos trabalhadores e das empresas 
referida no nº 1, alínea a), do artigo 2º.

No âmbito do objectivo “Convergência”, 
pelo menos 2% dos recursos do FSE serão 
atribuídos a medidas de reforço das 
capacidades e a actividades empreendidas 
conjuntamente pelos parceiros sociais, em 
especial no que diz respeito à capacidade de 
adaptação dos trabalhadores e das empresas 
referida no nº 1, alínea a), do artigo 3º.

Justificação

Trata-se de um erro na indicação do número do artigo de referência.
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Alteração 20
Artigo 5, n° 4

4. As autoridades de gestão de cada 
programa operacional fomentarão a 
participação e o acesso adequados de
organizações não governamentais às 
actividades financiadas, nomeadamente no 
domínio da inclusão social e da igualdade 
entre mulheres e homens.

4. As autoridades de gestão de cada 
programa operacional fomentarão a 
participação adequada das organizações não 
governamentais pertinentes e assegurarão o 
seu acesso simples e rápido às actividades 
financiadas, nomeadamente no domínio da 
inclusão social e da igualdade entre 
mulheres e homens.

Justificação

As ONG enfrentam amiúde dificuldades de acesso às actividades financiadas pelos Fundos 
Estruturais, designadamente em virtude da morosidade dos prazos e da dificuldade do 
respectivo procedimento. O Considerando 14 do Regulamento 1784/1999 sobre o FSE prevê, 
aliás, que "poderão ser previstos mecanismos que proporcionem aos grupos locais, incluindo 
as organizações não governamentais, um acesso rápido e simples à participação do Fundo 
(...)"

Alteração 21
Artigo 6

Os Estados-Membros e as autoridades de 
gestão velarão por que os programas 
operacionais incluam uma descrição da 
forma como a igualdade entre os géneros 
será promovida na programação, execução e
acompanhamento, se necessário através de 
indicadores específicos, bem como na 
avaliação.

Os Estados-Membros e as autoridades de 
gestão velarão por que os programas 
operacionais incluam uma descrição da 
forma como a igualdade entre os géneros 
será promovida na programação, execução, 
acompanhamento e avaliação, se necessário 
através de estatísticas e de indicadores 
qualitativos e quantitativos, discriminados 
em função do sexo.

Os Estados-Membros providenciarão pela 
participação equilibrada de mulheres e 
homens na composição dos organismos de 
tomada de decisão, de selecção e de 
acompanhamento, aos níveis local, 
regional e nacional.
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Justificação

A utilização sistemática de estatísticas e de indicadores qualitativos e quantitativos, 
discriminados em função do sexo, é determinante para o acompanhamento, a avaliação e a 
apreciação da eficácia das intervenções do Fundo em relação à realização do objectivo da 
igualdade de oportunidades. A participação equilibrada de mulheres e homens nos referidos 
organismos é necessária na perspectiva de uma correcta utilização dos fundos no domínio da 
igualdade dos géneros (cf. artigo 35° do Regulamento Geral 1260/1999 sobre os Fundos 
Estruturais sobre composição equilibrada dos comités de acompanhamento).

Alteração 22
Artigo 10, alínea c)

(c) Medidas destinadas a reforçar a 
integração social e o emprego de minorias;

(c) Medidas destinadas a reforçar a 
integração social e o emprego de minorias, 
das pessoas desfavorecidas e das pessoas 
deficientes;

Justificação

O relatório anual e final de execução deveria conter, para além de uma síntese das acções em 
prol das minorias nacionais, outras categorias de pessoas, designadamente as pessoas 
desfavorecidas e as pessoas deficientes. O relatório anual e final de execução deveria conter 
uma síntese das acções levadas a cabo para reforçar a integração social e o emprego de 
todas as pessoas referidas no n° 1, alínea c), do artigo 3°.
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