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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão dos 

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

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de resolução 

Novo considerando 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que o princípio da 

igualdade de género é um valor 

fundamental da UE; que os artigos 8.º e 

10.º do TFUE estabelecem a obrigação de 

integração da perspetiva de género, 

declarando que a UE deve ter como 

objetivo eliminar as desigualdades, 

promover a igualdade de género e 

combater a discriminação em todas as 

suas políticas e atividades; 

 

Alteração  2 

Proposta de resolução 

Novo considerando 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que continuam a ser 

significativas na UE as persistentes 

disparidades entre homens e mulheres, 

nomeadamente de 18,2 % no emprego, de 

16,2 % ao nível salarial e de 36,5 % ao 

nível das pensões, assim como as 

disparidades ao nível dos procedimentos 

de tomada de decisão; que são necessários 

esforços urgentes para eliminar estas 

disparidades, uma vez que continuam a 

ser um dos principais obstáculos à 

consecução da igualdade de género, além 

de constituírem uma forma inaceitável de 

discriminação em razão do género; 

 

Alteração  3 
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Proposta de resolução 

Novo considerando 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que é da maior importância 

lutar contra a disparidade entre homens e 

mulheres ao nível das pensões de reforma, 

que se situa numa média de quase 40 % 

na UE e resulta de desigualdades 

acumuladas ao longo da vida das 

mulheres e dos seus períodos de ausência 

do mercado de trabalho; que a prestação 

de serviços de cuidados é decisiva para 

uma resposta eficaz à escassez de mão de 

obra feminina; 

 

Alteração  4 

Proposta de resolução 

Novo considerando 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que serviços públicos 

subfinanciados e cortes nos serviços 

sociais, nomeadamente cuidados de 

saúde, educação, habitação, serviços de 

acolhimento de crianças e de prestação de 

cuidados continuados, afetam sobretudo 

as mulheres, uma vez que, 

frequentemente, colmatam as lacunas 

existentes ao nível da prestação de 

cuidados, da educação e de outros tipos de 

prestação de apoio à família, 

normalmente sem remuneração, o que 

perpetua a responsabilidade 

desproporcionada das mulheres pela 

prestação de cuidados; 

 

Alteração  5 

Proposta de resolução 

Novo considerando 
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Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que as disposições em 

matéria de qualidade dos cuidados de 

saúde variam consideravelmente nos 

Estados-Membros e entre estes, bem como 

entre os contextos públicos e privados, as 

zonas urbanas e rurais e os grupos 

etários; 

 

 

Alteração  6 

Proposta de resolução 

Novo considerando 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que as mulheres estão 

sub-representadas nas TIC e que, em 

geral, ocupam posições de qualidade 

inferior no setor digital; que existem 

disparidades entre homens e mulheres no 

acesso e na utilização das tecnologias 

digitais; que a inclusão de mais mulheres 

na economia digital pode ter um impacto 

significativo no crescimento económico; 

 

Alteração  7 

Proposta de resolução 

Novo considerando 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Considerando que o Semestre Europeu 

deve contribuir para a realização do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais e 

acompanhar a execução dos 20 princípios 

fundamentais, com especial destaque para 

a garantia da igualdade de tratamento e 

de oportunidades entre homens e 

mulheres, o direito à igualdade de 

remuneração por trabalho de igual valor 

e o direito a serviços de prestação de 

cuidados a preços acessíveis e de boa 
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qualidade; que a tónica da governação 

económica da UE deve desviar-se do 

objetivo restrito de crescimento do PIB e 

passar a abranger o bem-estar e a 

convergência, com elevados padrões 

mínimos de igualdade de género; 

 

Alteração  8 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Lamenta, uma vez mais, que a dimensão 

da perspetiva de género não tenha sido 

integrada na Estratégia Europa 2020 e 

solicita à Comissão e ao Conselho que 

introduzam um pilar relativo a esta 

questão na Estratégia e estabeleçam um 

objetivo abrangente de igualdade entre 

homens e mulheres; 

 

Alteração  9 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Reitera a sua preocupação com a falta de 

uma perspetiva de género e de indicadores 

no quadro do Semestre Europeu e insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

assegurarem uma maior inclusão da 

perspetiva de género na formulação das 

recomendações específicas por país, nos 

programas de convergência e nos 

programas nacionais de reforma, através 

da definição de metas e medidas 

qualitativas que combatam as 

disparidades persistentes entre homens e 

mulheres e da aplicação sistemática dos 

princípios da integração da perspetiva de 

género no orçamento; 
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Alteração  10 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Reitera o seu apelo à Comissão no sentido 

de facilitar o acompanhamento das 

principais metas de emprego e de redução 

da pobreza e o impacto das reformas ao 

longo do tempo, exigindo que os 

Estados-Membros utilizem dados 

discriminados por género, e de definir 

indicadores adicionais e específicos por 

género; solicita que o painel de avaliação 

dos desequilíbrios macroeconómicos seja 

enriquecido com indicadores sociais, 

nomeadamente indicadores de 

desigualdade de género, que devem estar 

em pé de igualdade com os indicadores 

económicos; 

 

Alteração  11 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Insta a Comissão e os Estados-Membros a 

utilizarem, sempre que possível, dados 

desagregados por género no seu processo 

de monitorização, em particular no que 

diz respeito à participação das mulheres 

no mercado de trabalho; 

 

Alteração  12 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Reitera a sua preocupação perante a falta 

de serviços de acolhimento de crianças de 

boa qualidade, a preços comportáveis e 
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acessíveis, assim como serviços de 

cuidados de longa duração para idosos e 

pessoas com deficiência e doenças 

crónicas, o que constitui uma das razões 

pelas quais as mulheres estão 

sub-representadas no mercado de 

trabalho; salienta a necessidade de dar 

prioridade a medidas destinadas a 

solucionar os problemas do desemprego, 

da pobreza e da exclusão social, que 

afetam maioritariamente as mulheres, em 

especial as provenientes de meios 

desfavorecidos, com especial ênfase para 

os empregos sustentáveis/ empregos de 

qualidade que confiram direitos e serviços 

públicos de qualidade, que asseguram a 

inclusão social, em especial nos domínios 

da educação, da saúde, do acolhimento de 

crianças, da prestação de cuidados a 

pessoas com necessidades de apoio, dos 

transportes públicos e dos serviços 

sociais; insta os Estados-Membros a 

melhorarem o investimento público nos 

serviços de prestação de cuidados e a 

monitorizarem a sua qualidade, 

razoabilidade dos preços e acessibilidade; 

 

Alteração  13 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Salienta que o desemprego, a pobreza e a 

exclusão social são motivo de grande 

preocupação, nomeadamente entre as 

mulheres; realça, por conseguinte, a 

importância de o Semestre Europeu se 

centrar na consecução de um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo, com 

uma maior coordenação das políticas 

nacionais e da UE, de modo a criar mais 

empregos de qualidade na UE, abordando 

assim o emprego e as disparidades 

salariais e ao nível das pensões entre 

homens e mulheres; 
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Alteração  14 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Manifesta a sua preocupação perante a 

segregação vertical e horizontal no 

mercado de trabalho em toda a UE, as 

disparidades salariais e ao nível das 

pensões entre homens e mulheres, bem 

como perante o reduzido número de 

mulheres que participam nos processos de 

tomada de decisão; salienta que a taxa de 

emprego das mulheres continua a ser 

inferior 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  15 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Insta a Comissão e os Estados-Membros a 

monitorizarem a participação das 

mulheres no mercado de trabalho, com 

base no número de horas de trabalho por 

semana, nos tipos de contratos e na 

independência financeira das mulheres, e 

a combaterem a pobreza feminina nessa 

base; solicita um aumento do salário 

mínimo para, pelo menos, um salário de 

subsistência, medidas vinculativas 

destinadas a assegurar a transparência 

salarial e a realização de auditorias 

salariais a nível das empresas, a fim de 

alcançar a igualdade de remuneração 

para trabalho igual e trabalho de igual 

valor em todos os setores e profissões; 

insta ainda os Estados-Membros a 

desbloquearem a Diretiva relativa às 
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mulheres em conselhos de administração; 

insta o Conselho a chegar rapidamente a 

acordo sobre a proposta de diretiva a 

favor de um melhor equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida privada, 

nomeadamente no que respeita ao acesso 

igual e a preços acessíveis a serviços de 

acolhimento de crianças e de prestação de 

cuidados ao longo da vida, a fim de 

permitir às mulheres conciliar melhor a 

vida privada e profissional; 

 

Alteração  16 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Salienta a importância de monitorizar o 

número de NEET enquanto percentagem 

da população total entre os 15 e os 

24 anos, entre outros indicadores 

auxiliares, e salienta que deve ser 

prestada especial atenção às mulheres 

jovens e às raparigas, uma vez que existe 

uma diferença considerável entre os 

géneros no que diz respeito à proporção 

de jovens que não trabalham, não 

estudam, nem seguem qualquer formação 

(NEET) neste grupo etário; 

 

Alteração  17 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Insta os Estados-Membros a 

intensificarem os seus esforços no sentido 

de melhorar as competências digitais de 

que os cidadãos necessitam no mercado 

de trabalho, com especial destaque para a 

minimização das disparidades entre 

homens e mulheres neste domínio; 

salienta a necessidade urgente de 
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melhorar a educação e o emprego das 

mulheres nos setores das TIC e de 

facilitar o seu acesso a cargos de alto 

nível; 

 

Alteração  18 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Apela a políticas de apoio ao 

empreendedorismo das mulheres, 

facilitando o seu acesso a oportunidades 

de financiamento e negócio, 

proporcionando formação específica e 

estabelecendo medidas para a conciliação 

entre a vida profissional e a vida privada; 

 

Alteração  19 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Insta a Comissão a realizar uma 

avaliação do impacto em função do 

género das reformas estruturais 

implementadas até à data e sugere que o 

Instituto Europeu para a Igualdade de 

Género participe de forma mais estreita 

em todas as fases do Semestre Europeu; 

 

Alteração  20 

Proposta de resolução 

Novo número 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Convida novamente o(s) comissário(s) 

competente(s) a debater(em), todos os 

anos, os aspetos de género da Análise 

Anual do Crescimento com a Comissão 
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dos Direitos da Mulher e da Igualdade 

dos Géneros. 

 

 

 

 


