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Alteração 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (sombra PPE), Edite Estrela (sombra S-D), Ilda 
Figueiredo (sombra GUE/NGL), Mariya Nedelcheva
Alteração de compromisso que substitui as alterações 5 e 6

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que se deu muita atenção 
aos sectores da construção e automóvel, 
que são dominados pelo sexo masculino, 
em contraste com os sectores do retalho, 
dos serviços e do turismo, que também 
foram negativamente afectados;
considerando que é urgente abordar a 
dimensão de género do impacto e da 
solução para a crise económica e social nos 
planos de relançamento nacionais e 
europeus,

B. Considerando que a primeira vaga da 
crise, atingiu sobretudo o sector 
financeiro, bem como os sectores da 
construção e automóvel, que são 
dominados pelos homens, pelo que 
beneficiou de uma maior atenção, ao 
passo que a segunda vaga da crise 
também afectou negativamente os sectores 
do retalho, dos serviços gerais e do 
turismo, que são predominantemente 
dominados pelas mulheres; considerando, 
por conseguinte, que é necessário abordar 
a dimensão de género do impacto e da 
solução para a crise económica e social nos 
planos de relançamento nacionais e 
europeus,

Or. en

Alteração 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Sophia in 't Veld (sombra ALDE), 
Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, 
Chrysoula Paliadeli
Alteração de compromisso que substitui as alterações 14, 15 e 16

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que os principais 
economistas salientaram que a contracção 
do crédito, que despoletou a recessão, foi 
em grande medida um desastre causado 

C. Considerando que os principais 
economistas salientaram que a contracção 
do crédito, que despoletou a recessão, foi 
em grande medida um desastre causado 
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pelos homens; considerando que as 
respostas a nível estatal e internacional –
nenhuma delas sensível à questão do
género – também resultam de decisões 
tomadas sobretudo por homens;
considerando que é importante a plena 
participação das mulheres no processo de 
tomada de decisão nas esferas política, 
económica e financeira,

pelos homens; considerando que as 
respostas a nível estatal e internacional –
que não tiveram suficientemente em conta 
a dimensão de género – também resultam 
de decisões tomadas sobretudo por 
homens; considerando que é importante a 
plena participação das mulheres, que são 
geralmente mais diplomadas que os 
homens, no processo de tomada de decisão 
nas esferas política, económica e 
financeira, bem como nos acordos entre os 
parceiros sociais,

Or. en

Alteração 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), 
Iratxe García Pérez
Alteração de compromisso que substitui as alterações 30 e 31

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que, de acordo com a 
Fundação Europeia para a Melhoria das 
Condições de Vida e de Trabalho, uma 
mulher dispensa três vezes mais horas que 
um homem a cuidar dos filhos, tratar das 
lides domésticas ou tomar conta de 
familiares dependentes, e que a repartição 
das responsabilidades familiares e 
domésticas entre os homens e as 
mulheres, em particular através da 
valorização da licença parental e de 
paternidade, é uma condição 
indispensável para a promoção e a 
consecução da igualdade entre homens e 
mulheres; considerando que a não 
integração da licença de maternidade e de 
educação no cálculo do tempo de trabalho 
global é discriminatória e prejudicial para 
as mulheres no mercado de trabalho,

Or. en
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Alteração 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Sophia in 't Veld (sombra ALDE), 
Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Alteração de compromisso que substitui as alterações 35 e 36

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que, sobretudo em 
períodos de recessão económica, as 
pessoas em risco de cair numa situação de 
pobreza ficam ainda mais vulneráveis;
considerando que os esforços e as soluções 
completas para a erradicação da pobreza 
acordadas já no Conselho Europeu de 
Lisboa no ano 2000 assumiram um carácter 
de urgência; considerando que se deve 
prestar especial atenção aos grupos que 
enfrentam várias desvantagens e velar pela 
sua inclusão na sociedade,

I. Considerando que, sobretudo em 
períodos de recessão económica, as 
pessoas em risco de cair numa situação de 
pobreza, que são na maioria mulheres,
ficam ainda mais vulneráveis, 
especialmente no caso das trabalhadoras 
migrantes e das mulheres que pertencem 
a um grupo minoritário; considerando que 
os esforços e as soluções completas para a 
erradicação da pobreza acordadas já no 
Conselho Europeu de Lisboa no ano 2000 
assumiram um carácter de urgência; 
considerando que se deve prestar especial 
atenção aos grupos que enfrentam várias 
desvantagens, em especial os ciganos, e 
velar pela sua inclusão na sociedade,

Or. en

Alteração 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (sombra PPE), Edite Estrela (sombra S-D), Ilda 
Figueiredo (sombra GUE/NGL), Iratxe García Pérez, Barbara Matera
Alteração de compromisso que substitui as alterações 38, 40, 41 e 42

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que o emprego de 
qualidade a tempo inteiro é a melhor
salvaguarda contra a pobreza e a exclusão 
social; considerando que é fundamental 
conceber e aplicar políticas, incluindo o 

J. Considerando que o emprego de 
qualidade a tempo inteiro e com direitos é 
uma salvaguarda contra a pobreza e a 
exclusão social, bem como um meio para 
conquistar a independência financeira e 
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acesso a serviços de assistência 
económicos e acessíveis, que dêem 
resposta às necessidades das mulheres e 
dos homens,

psicológica; considerando que, visando o 
acesso universal a serviços públicos de 
qualidade, é fundamental conceber e 
aplicar políticas que dêem resposta às 
necessidades das mulheres e dos homens,
incluindo o acesso a serviços de 
qualidade, acessíveis e económicos de 
guarda de crianças e de assistência a 
pessoas de idade e outras pessoas 
dependentes,

Or. en

Alteração 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), 
Chrysoula Paliadeli
Alteração de compromisso que substitui as alterações 47 e 48

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que os estudos 
demonstram que a violência sobre as 
mulheres se intensifica quando os homens 
passam por situações de deslocação e 
espoliação em resultado da crise 
económica; considerando que a tensão 
económica está muitas vezes associada a 
abusos mais frequentes, mais violentos e 
mais perigosos,

K. Considerando que a violência 
doméstica de que as mulheres são as 
principais vítimas, é um fenómeno 
difundido em todos os países e classes 
sociais; considerando que os estudos 
demonstram que a violência sobre as 
mulheres se intensifica quando os homens 
passam por situações de deslocação e 
espoliação em resultado da crise 
económica; considerando que a tensão 
económica está muitas vezes associada a 
abusos mais frequentes, mais violentos e 
mais perigosos; considerando também que 
a violência doméstica custa à UE cerca de 
16 mil milhões de euros por ano,

Or. en
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Alteração 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), 
Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Alteração de compromisso que substitui as alterações 85 e 86

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Deplora o facto de as respostas políticas 
à crise, incluindo os pacotes de 
relançamento, não terem conseguido 
reconhecer, analisar e rectificar o impacto 
da crise a nível do género; critica o facto 
de a integração da dimensão da igualdade 
entre mulheres e homens na estratégia pós-
Lisboa ser praticamente inexistente; apela 
ao Conselho, à Comissão e aos Estados-
Membros para que integrem um capítulo 
dedicado ao género nas orientações de 
emprego e macroeconómicas e na 
estratégia "UE 2020", bem como para que 
tomem em consideração as questões do 
género na elaboração dos orçamentos de 
todas as políticas;

9. Constata com pesar o facto de as 
respostas políticas à crise, incluindo os 
pacotes de relançamento, não terem 
conseguido reconhecer, analisar e rectificar 
o impacto da crise a nível do género;
lamenta o facto de a integração da 
dimensão da igualdade entre mulheres e 
homens na estratégia pós-Lisboa ser 
praticamente inexistente, apela ao 
Conselho, à Comissão e aos Estados-
Membros para que integrem um capítulo 
dedicado à igualdade entre homens e 
mulheres dotado de objectivos específicos
nas orientações de emprego e 
macroeconómicas e na estratégia "UE 
2020", bem como para que tomem em 
consideração as questões do género na 
elaboração dos orçamentos de todas as 
políticas;

Or. en

Alteração 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Sophia in 't Veld (sombra ALDE), 
Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Alteração de compromisso que substitui as alterações 100 e 101

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Insta os Estados-Membros a 
desenvolverem serviços de assistência 
económicos, acessíveis e de qualidade para 
crianças e outros dependentes, em 

14. Insta os Estados-Membros a 
desenvolverem serviços de assistência 
económicos, acessíveis e de qualidade para 
crianças e outros dependentes, em 
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conformidade com as metas europeias;
salienta a necessidade de se aproveitar ao 
máximo o potencial dos Fundos Estruturais 
e do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) para o
financiamento de serviços de qualidade;
exorta a Comissão a propor uma directiva 
relativa à licença de paternidade, de 
adopção e de assistência à família;

conformidade com as metas europeias e 
garantindo que a disponibilidade dos 
referidos serviços seja compatível com os 
horários de trabalho a tempo inteiro para 
homens e mulheres; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a tirarem inteiramente 
partido do potencial dos Fundos 
Estruturais e do Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural (FEADER) e a 
facilitarem o acesso ao financiamento de 
serviços de qualidade; exorta a Comissão a 
propor uma directiva relativa à licença de 
paternidade, de adopção e de assistência à 
família;

Or. en

Alteração 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), 
Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Alteração de compromisso que substitui as alterações 113, 114 e 115

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Solicita às instituições europeias e aos 
Estados-Membros que tomem medidas 
concretas, nomeadamente através de 
legislação, tendentes a incentivar o 
equilíbrio entre homens e mulheres em 
cargos de responsabilidade nas empresas e 
na política; exorta, portanto, à fixação de 
metas vinculativas com vista a garantir a 
representação paritária de homens e 
mulheres;

16. Solicita às instituições europeias, aos 
Estados-Membros e às autoridades locais 
e regionais que tomem medidas concretas, 
nomeadamente através de legislação, 
tendentes a incentivar o equilíbrio entre 
homens e mulheres em cargos de 
responsabilidade nas empresas e na 
política, incluindo os conselhos de 
administração, e nas instituições, 
administrações e organizações públicas 
locais, regionais, nacionais e europeias 
que devem dar o exemplo; exorta, 
portanto, à fixação de metas vinculativas 
com vista a garantir a representação 
paritária de homens e mulheres;

Or. en
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Alteração 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), 
Barbara Matera
Alteração de compromisso que substitui a alteração 130

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Sublinha o facto de os "empregos 
ecológicos" terem potencial para se 
tornarem um dos principais segmentos de 
crescimento do mercado de emprego 
europeu do futuro, de mais de 20 milhões 
de empregos actuais na União Europeia 
poderem ser considerados "ecológicos" e 
de dados recentemente divulgados 
demonstrarem que só o sector das energias 
renováveis tem potencial para duplicar a 
sua capacidade empregadora para 2,8 
milhões de pessoas até 2020;

20. Observa que, à luz da Estratégia UE 
2020, a "economia ecológica" é crucial,
sublinha o facto de os "empregos 
ecológicos" terem potencial para se 
tornarem um dos principais segmentos de 
crescimento do mercado de emprego 
europeu do futuro, de mais de 20 milhões 
de empregos actuais na União Europeia 
poderem ser considerados "ecológicos" e 
de dados recentemente divulgados 
demonstrarem que só o sector das energias 
renováveis tem potencial para duplicar a 
sua capacidade empregadora para 2,8 
milhões de pessoas até 2020;

Or. en

Alteração 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (sombra S-D), Ilda Figueiredo (sombra GUE/NGL), 
Mariya Nedelcheva
Alteração de compromisso que substitui a alteração 142

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Incentiva o Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género a realizar uma análise 
do impacto da crise económica do ponto de 
vista do género e exorta outras instituições 
europeias, como a Fundação Europeia para 
a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho, a abordarem as questões de
género no seu trabalho corrente;

24. Incentiva o Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género a realizar uma análise 
do impacto da crise económica e 
financeira do ponto de vista do género;
considera que esta avaliação de impacto 
deveria ser levada a cabo com a ajuda de 
indicadores precisos tendo em conta o 
contexto específico da crise; exorta outras 
instituições europeias, como a Fundação 
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Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho, a proporem respostas 
às questões relativas ao género no seu 
trabalho corrente;

Or. en


