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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:

Alteração 1

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Coesão — Promover uma sociedade 
mais coesa através da sensibilização do 
público quanto aos benefícios para todos 
de uma sociedade onde a pobreza foi 
erradicada e ninguém está condenado a 
viver à margem. O Ano Europeu deverá 
fomentar uma sociedade que sustenta e 
desenvolve a qualidade de vida, o bem-
estar social e a igualdade de oportunidades 
para todos independentemente da 
respectiva origem, assegurando o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade entre e no seio das gerações e 
a coerência política com as acções da UE a 
nível mundial.

c) Coesão — Promover uma sociedade 
mais coesa através da sensibilização do 
público quanto aos benefícios para todos 
de uma sociedade onde a pobreza foi 
erradicada e ninguém está condenado a 
viver à margem. O Ano Europeu deverá 
fomentar uma sociedade que sustenta e 
desenvolve a qualidade de vida, o bem-
estar social e a igualdade de oportunidades 
para todos independentemente da 
respectiva origem e género, assegurando o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade entre e no seio das gerações e 
a coerência política com as acções da UE a 
nível mundial.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Ano Europeu terá em consideração as 
diferentes maneiras segundo as quais 
mulheres e homens vivem a pobreza e a 
exclusão social.

O Ano Europeu terá em consideração as 
diferentes maneiras segundo as quais 
mulheres e homens vivem a pobreza e a 
exclusão social, e tomará em consideração 
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as questões de género na aplicação e 
avaliação das acções empreendidas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo  6 – N.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada país deverá designar uma 
«Entidade Nacional de Execução» para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu e assegurar a coordenação a nível 
nacional. Essa entidade é responsável pela 
definição do programa e das prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, e pela 
selecção das diferentes acções a propor 
para financiamento comunitário. A 
estratégia e prioridades nacionais para o 
Ano Europeu serão definidas de acordo 
com os objectivos enumerados no artigo 2.º

1. Cada país deverá designar uma 
«Entidade Nacional de Execução» para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu e assegurar a coordenação a nível 
nacional. Essa entidade é responsável pela 
definição do programa e das prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, e pela 
selecção das diferentes acções a propor 
para financiamento comunitário. A 
estratégia e prioridades nacionais para o 
Ano Europeu serão definidas de acordo 
com os objectivos enumerados no artigo 2.º
e o princípio da integração das questões 
de género referido no artigo 4º.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo  8 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As acções de natureza local, regional ou 
nacional podem ser co-financiadas pelo 
Orçamento Geral da União Europeia até 
50% do total dos custos elegíveis das 
acções realizadas em conformidade com o 
procedimento referido na Parte II do anexo.

2. As acções de natureza local, regional ou 
nacional podem ser co-financiadas pelo 
Orçamento Geral da União Europeia até 
80% do total dos custos elegíveis das 
acções realizadas em conformidade com o 
procedimento referido na Parte II do anexo.

Or. en
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Justificação

A votar em bloco com a alteração 6.

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo  9 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões sobre o financiamento de 
acções ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 
8.º são tomadas pela Comissão, segundo o 
procedimento indicado no n.º 2 do artigo 
7.º

1. As decisões sobre o financiamento de 
acções ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 
8.º são tomadas pela Comissão, segundo o 
procedimento indicado no n.º 2 do artigo 
7.º, respeitando o princípio da integração 
das questões de género, nos termos do 
artigo 4º.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo – parte II – n.º 1
II. CO-FINANCIAMENTO DE ACÇÕES A NÍVEL NACIONAL

Texto da Comissão Alteração

1. As acções a nível local, regional ou 
nacional podem ser elegíveis para 
financiamento pelo orçamento comunitário 
até um máximo de 50% dos custos totais 
elegíveis por país participante. O 
co-financiamento nacional, proveniente de 
fontes públicas ou privadas, deverá 
completar o financiamento da UE, com o 
correspondente a pelo menos 50% do 
orçamento total. Ao seleccionarem as 
acções, as entidades nacionais de execução 
serão livres de decidir se querem ou não, e 
a que nível, solicitar co-financiamento à 
organização responsável pela execução das 
acções.

1. As acções a nível local, regional ou 
nacional podem ser elegíveis para 
financiamento pelo orçamento comunitário 
até um máximo de 80% dos custos totais 
elegíveis por país participante. O 
co-financiamento nacional, proveniente de 
fontes públicas ou privadas, deverá 
completar o financiamento da UE, com o 
correspondente a pelo menos 20% do 
orçamento total. Ao seleccionarem as 
acções, as entidades nacionais de execução 
serão livres de decidir se querem ou não, e 
a que nível, solicitar co-financiamento à 
organização responsável pela execução das 
acções.
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Or. en

Justificação

A votar em bloco com a alteração 4.
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