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BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. Introdução

A proposta de programa “Juventude em Acção” para o período 2007-2013 tem como base 
jurídica o artigo 149° do Tratado CE, que dispõe que um dos objectivos da acção comunitária 
consiste em "incentivar o desenvolvimento do intercâmbio de jovens e animadores 
socioeducativos".

O objectivo geral da proposta é promover a solidariedade e a mobilidade dos jovens europeus 
na UE e nas regiões vizinhas. Quanto aos objectivos específicos, são enunciados os seguintes:

- promover a cidadania activa dos jovens, em geral, e a sua cidadania europeia, em particular;
- desenvolver a solidariedade dos jovens, nomeadamente no intuito de reforçar a coesão social 
da União Europeia;
- incentivar a compreensão mútua entre os povos através dos jovens;
- contribuir para a melhoria da qualidade dos sistemas de apoio às actividades juvenis e da 
capacidade das organizações da sociedade civil no domínio da juventude;
- favorecer a cooperação europeia em matéria de políticas de juventude.

Estes objectivos deverão ser atingidos por meio de cinco programas “Juventude para a 
Europa” (intercâmbios e mobilidade), “Serviço voluntário europeu” (participação activa), 
“Juventude para o mundo” (países vizinhos e países terceiros), “Animadores socioeducativos 
e sistemas de apoio” (estruturas de apoio aos jovens) e “Apoio à cooperação política” 
(cooperação em matéria de política da juventude).

2. Resumo da proposta

A proposta dá continuidade aos empreendimentos do actual programa Juventude, que 
terminará em 2006. Além disso, consolida as disposições orçamentais e os actuais programas 
relativos à juventude e simplifica os métodos de solicitação, selecção e gestão dos projectos. 
Seria possível, deste modo, criar um programa da UE para a juventude cada vez mais visível e 
autónomo, com uma dotação prevista de 915 milhões de euros para o período de duração do 
programa (2007-2013).

3. Avaliação da proposta

De um modo geral, a proposta é fundada na experiência existente e tem em vista reforçar a 
visibilidade e a eficácia da actuação comunitária no importante domínio da juventude. As suas 
inovações consistem principalmente na simplificação da burocracia, de modo a permitir que 
os programas da UE neste domínio sejam mais pertinentes e concentrados nas medidas para 
as quais é necessário um apoio da UE.

Não obstante, há diversos aspectos que merecem especial atenção. Em primeiro lugar, é 
discutível que o montante de 915 milhões de euros proposto seja suficiente para apoiar todos 
os objectivos enunciados, especialmente para a realização de intercâmbios realmente efectivos 
de jovens com outros países. Além disso, a lista dos países que podem participar nos 
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programas, que figura no nº 1 do artigo 5°, deve ser alargada, de modo a incluir a China e a 
Rússia, por exemplo.

Por outro lado, os objectivos não deveriam ser fixados de modo demasiado apriorístico: os 
domínios de intervenção mais susceptíveis de contribuir para importantes objectivos 
relacionados com a juventude (como, por exemplo, promover os intercâmbios de jovens e a 
sua mobilidade tendo em vista atenuar o desemprego dos jovens ou concentrar a atenção nos 
portadores de deficiências, a fim de favorecer as suas perspectivas de emprego) deveriam ter 
primazia em relação a outros domínios de intervenção menos práticos, como o de incrementar 
a participação dos jovens na prestação de serviços voluntários. Não devem ser ignoradas as 
tradições locais e culturais, não havendo razão também para condicionar o acesso às medidas 
em causa (a saber, as medidas 2.2 e 2.3: “Serviço voluntário europeu de intervenção” e 
Cooperação entre serviços cívicos e voluntários, respectivamente) a limites de idade e 
requisitos educacionais pré-estabelecidos.

De igual modo, os projectos da Acção 4 (Animadores socioeducativos e sistemas de apoio) 
não deveriam ser excessivamente dirigidos de cima. Seria preferível, pelo contrário, encorajar  
a atribuição de prioridade, na designação dos projectos válidos e adequados, à experiência de 
base em actividades juvenis nos Estados-Membros, bem como aos actores estabelecidos, 
como o Fórum Europeu da Juventude.

Quanto ao papel da mulher, em particular, cabe esperar que os projectos financiados a título 
do programa “Juventude em Acção” promovam uma visão plenamente moderna e de 
potenciação do papel da mulher. As jovens já são mais activas que os homens em diversos 
projectos de voluntariado, devendo considerar-se, agora, uma prioridade a sua maior 
participação na vida política, no âmbito da Acção 5 (Apoio à Cooperação Política), por 
exemplo.

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

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

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

Alteração 2
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) A União Europeia dispõe de uma 
série de instrumentos e de orientações 
políticas que visam a igualdade entre os 
sexos, como, por exemplo, 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"1, a iniciativa comunitária 
EQUAL relativa à cooperação 
transnacional para a promoção de novas 
práticas de luta contra as discriminações e 
desigualdades de qualquer natureza 
relacionadas com o mercado do trabalho2,a 
comunicação da Comissão, de 12 de 
Dezembro de 2002, sobre a concretização 
da integração da dimensão da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres 
nos documentos de programação dos 
Fundos Estruturais 2000-20063, e a 
recomendação do Conselho, de 2 de 
Dezembro de 1996, sobre a participação 
equilibrada de homens e mulheres no 
processo de tomada de decisão4, que 
definem a igualdade dos géneros como um 
dos objectivos fundamentais da UE. 

Justificação

Os projectos do programa "Juventude em Acção" deveriam ter em conta as directrizes 
comunitárias existentes relativas às questões ligadas à integração da dimensão da igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres na sua legislação e nos seus programas.

Alteração 3
Considerando 10

(10) A acção da Comunidade comporta um (10) A acção da Comunidade comporta um 
  

1 COM(96) 67 - Não publicado no JO.
2 C(2000)853 - JO C127 de 5.5.2000.
3 COM(2002) 748 final - Não publicado no JO.
4 JO L 319 de 10.12.1996.
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contributo para uma educação e uma 
formação de qualidade, e deve visar suprimir 
as desigualdades, bem como promover a 
igualdade entre homens e mulheres, em 
conformidade com o artigo 3.º do Tratado.

contributo para uma educação e uma 
formação de qualidade, e deve visar suprimir 
as desigualdades, bem como promover a 
igualdade entre mulheres e homens, em 
conformidade com o artigo 3.º do Tratado.

Alteração 4
Considerando 12

(12) É necessário promover a cidadania 
activa e intensificar a luta contra todas as 
formas de exclusão, incluindo o racismo e a 
xenofobia.

(12) É necessário promover a cidadania 
activa, a igualdade entre mulheres e 
homens e intensificar a luta contra todas as 
formas de exclusão, incluindo o racismo e a 
xenofobia.

Alteração 5
Considerando 21

(21) Devem prever-se as modalidades 
específicas de aplicação do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho e 
das suas normas de execução, bem como as 
derrogações a estes textos ditadas pelas 
características dos beneficiários e pela 
natureza das acções.

(21) Devem prever-se as modalidades 
específicas de aplicação do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho e 
das suas normas de execução, bem como as 
derrogações a estes textos ditadas pelas 
características dos participantes e pela 
natureza das acções.

Justificação

A legislação não deve atribuir um carácter determinado às pessoas implicadas, 
especialmente pelo facto de o objectivo consistir em promover a cooperação, o 
empenhamento e soluções dinâmicas.

Alteração 6
Artigo 3, nº 1, alínea g)

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

g) zelar pela participação no programa dos 
jovens que têm menos oportunidades, 
incluindo os portadores de deficiências;

Justificação

O termo "oportunidades" não deve ser conotado unicamente com um ponto de vista 
socioeconómico, mas ter igualmente em conta factores de ordem física.



PA\566831PT.doc 7/8 PE 357.890v01-00

PT



PE 357.890v01-00 8/8 PA\566831PT.doc

PT

Alteração 7
Artigo 3, nº 2, alínea c)

c) contribuir para a cooperação entre os 
serviços cívicos e voluntários que envolvam 
os jovens a nível nacional.

Suprimido

Justificação

O programa "Juventude em Acção" e os seus objectivos não se devem, em caso algum, 
confundir com os regimes de serviços cívicos nacionais nem tenderem a substituir-se a estes 
últimos.

Alteração 8
Artigo 3, nº 4, alínea d)

d) contribuir para melhorar a informação dos 
jovens;

d) contribuir para melhorar a informação dos 
jovens, tendo em conta os desafios 
específicos com que se vêem confrontados, 
em certos Estados-Membros, as jovens e as 
pessoas portadoras de deficiências;

Alteração 9
Artigo 5, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) outros países parceiros da UE.

Justificação

A lista dos países que podem participar nos programas deve ser o mais possível abrangente. 
A expressão "países parceiros" assegura, simultaneamente a possibilidade de uma 
interpretação inclusiva e flexível.

Alteração 10
Artigo 6, nº 4

4. Todos os jovens, sem discriminação, 
devem poder ter acesso às actividades do 
programa, cumprindo as modalidades 
definidas no anexo. A Comissão e os países 
participantes no programa zelarão por que se 
envidem esforços específicos em benefício 

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

dos jovens que, por razões ligadas ao 
género ou de ordem educativa, social, física, 
mental, económica, cultural ou geográfica, 
têm mais dificuldades em participar nele.

Alteração 11
Artigo 11, nº 2

2. O programa pode partilhar meios com 
outros instrumentos comunitários, no intuito 
de realizar acções que correspondam a 
objectivos comuns ao programa e a esses 
instrumentos.

2. O programa deve ter em vista a 
possibilidade de partilhar meios com outros 
instrumentos comunitários, no intuito de 
realizar acções que correspondam a 
objectivos comuns ao programa e a esses 
instrumentos.

Justificação

Assim como é útil para os Estados-Membros actuar em concertação ao nível da UE, deve 
existir um máximo de sinergia e um mínimo de duplicação relativamente aos programas 
desenvolvidos pela UE.


