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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Salienta que a governação 

económica europeia deve deixar de se 

centrar no objetivo restrito de crescimento 

do PIB e passar a abranger o bem-estar e 

a convergência, com elevados padrões 

mínimos de igualdade de género; 

considera que a nova definição de 

políticas económicas orientadas para o 

bem-estar deveria basear-se num 

«polígono mágico» que junte, de forma 

equitativa, o bem-estar material, a 

qualidade de vida, a estabilidade 

financeira, a estabilidade dos preços, o 

pleno emprego e o trabalho digno, a 

sustentabilidade ecológica, uma atividade 

estável do setor público e relações 

económicas externas equilibradas; 

 

Alteração  2 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Observa que o debate sobre uma 

repartição inteligente das despesas 

públicas e as prioridades políticas 

relativas ao orçamento da UE se realiza 

regularmente e que essa avaliação crítica 

é também indispensável para melhorar a 

qualidade dos orçamentos públicos dos 

Estados-Membros a médio e a longo 
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prazo e evitar cortes orçamentais lineares, 

que podem afetar particularmente as 

mulheres, entre outros; 

 

Alteração  3 

Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-B. Considera que a melhoria da 

estrutura e da qualidade dos orçamentos 

públicos constitui um mecanismo 

essencial para assegurar o cumprimento 

das normas orçamentais da UE e permitir 

o financiamento de despesas 

indispensáveis – por exemplo em relação 

aos sistemas de segurança social, que se 

revestem de particular importância para 

as mulheres –, criar reservas para 

necessidades imprevistas e, por último, 

financiar despesas não essenciais; 

 

Alteração  4 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Salienta a necessidade de uma 

análise aprofundada e de uma avaliação 

mais abrangente dos indicadores sociais 

no âmbito do Semestre Europeu; insta a 

Comissão a acrescentar outros 

indicadores sociais, que deverão ser 

colocados em pé de igualdade com os 

indicadores económicos; 
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Alteração  5 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-B. Continua preocupado com a falta de 

perspetiva de género e de indicadores de 

género no âmbito do Semestre Europeu e 

apela a uma maior inclusão da perspetiva 

de género na formulação das 

recomendações específicas por país, nos 

programas de convergência e nos 

programas nacionais de reforma; salienta 

a necessidade de acompanhar o progresso 

social e relacionado com o género, assim 

como o impacto das reformas ao longo do 

tempo; solicita, por conseguinte, a 

utilização de dados separados por género, 

o cálculo de novos indicadores e a 

inclusão de novas informações que 

abranjam cada um dos cinco grandes 

objetivos da Estratégia Europa 2020, 

designadamente os objetivos em matéria 

de investigação e desenvolvimento e os 

objetivos energéticos, a fim de 

acompanhar os progressos e revelar as 

diferenças de género; 

 

Alteração  6 

Proposta de resolução 

N.º 7-C (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-C. Solicita um aumento dos salários 

mínimos, uma maior transparência 

salarial e a realização de auditorias 

salariais ao nível das empresas, no intuito 

de alcançar a igualdade de remuneração 

por trabalho igual em todos os setores e 

em todas as profissões; insta, além disso, 

os Estados-Membros a desbloquearem a 

Diretiva relativa às mulheres em 
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conselhos de administração; salienta, 

igualmente, a importância de trabalhar 

no sentido de alcançar um quadro que 

assegure o equilíbrio entre vida 

profissional e familiar para todos os 

homens e todas as mulheres, para que 

possam conciliar a vida privada e a vida 

profissional; 

 

Alteração  7 

Proposta de resolução 

N.º 7-D (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-D. Salienta a necessidade de dar 

primazia a medidas destinadas a combater 

o desemprego, a pobreza e a exclusão 

social, que afetam sobretudo as mulheres, 

e de conferir prioridade ao emprego 

sustentável e aos postos de trabalho de 

qualidade, ao investimento e à qualidade 

dos serviços públicos que asseguram a 

inclusão social, principalmente nas áreas 

da educação, saúde, assistência às 

crianças, assistência às pessoas 

dependentes, transportes públicos e 

serviços sociais; 

 

Alteração  8 

Proposta de resolução 

N.º 7-E (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-E. Solicita a plena integração no 

Semestre Europeu do segundo princípio 

do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

que estipula que a igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre 

mulheres e homens tem de ser assegurada 

e promovida em todos os domínios, 

nomeadamente no que diz respeito à 
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participação no mercado de trabalho, aos 

termos e condições de trabalho e à 

progressão na carreira, e que as mulheres 

e os homens têm direito a uma 

remuneração igual para um trabalho de 

valor igual; 

 

Alteração  9 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Expressa a sua preocupação com o 

facto de as disparidades continuarem a 

ser notáveis e a segregação do mercado de 

trabalho permanecer elevada em toda a 

União Europeia, o que contribui para 

diferenças entre os géneros, incluindo 

disparidades substanciais nos salários, 

nas pensões e na riqueza, desigualdades 

nos processos decisórios e carreiras mais 

curtas no caso das mulheres; salienta que 

a taxa de emprego das mulheres, apesar 

de ter atingido um máximo histórico, 

ainda é inferior em 11 % à dos homens; 

realça que as disparidades no emprego 

são particularmente acentuadas no caso 

das mães e das mulheres com 

responsabilidades de prestação de 

cuidados; 

 

Alteração  10 

Proposta de resolução 

N.º 16-B (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-B. Está preocupado com a medida em 

que as mulheres são afetadas pelas 

políticas de austeridade; realça, neste 

contexto, que as mulheres têm sido mais 

gravemente afetadas a longo prazo, 
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devido aos cortes na despesa pública, às 

redistribuições resultantes das políticas de 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

e aos cortes nos sistemas de segurança 

social; 

 

Alteração  11 

Proposta de resolução 

N.º 16-C (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-C. Salienta que a discriminação em 

razão do género continua a ser grande, tal 

como demonstrado pelas disparidades 

salariais entre homens e mulheres e as 

disparidades das taxas de emprego de 

homens e mulheres, sendo a média dos 

ganhos horários brutos dos homens cerca 

de 16 % superior à das mulheres; realça 

que essas disparidades se devem à sub-

representação em setores bem 

remunerados, à discriminação no 

mercado de trabalho e à elevada 

proporção de mulheres que trabalham a 

tempo parcial; insiste em que são 

necessários mais progressos para 

colmatar estas lacunas; exorta a 

Comissão, neste contexto, a introduzir um 

pilar da igualdade de género e um 

objetivo abrangente relativo à igualdade 

de género na Estratégia «Europa 2020»; 

encoraja os Estados-Membros a 

intensificarem os seus esforços no sentido 

de eliminar as disparidades salariais entre 

homens e mulheres e a adotarem medidas 

mais ativas para reforçar a participação 

das mulheres no mercado de trabalho; 

 

Alteração  12 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 19-A. Convida os Comissários 

competentes a debaterem, todos os anos, 

os aspetos de género da Análise Anual do 

Crescimento com a Comissão dos Direitos 

da Mulher e da Igualdade dos Géneros; 
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