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Alteração 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - sombra), Gesine Meissner (ALDE - sombra), 
Marije Cornelissen (Verts/ALE - sombra), Vilija Blinkevičiūtė
Alteração de compromisso que substitui as alterações 3 e 4

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a individualização do 
mercado de trabalho – que resulta numa 
redução da negociação colectiva – coloca 
os empregados numa posição mais 
vulnerável, o que conduz ao trabalho 
precário, uma vez que é mais fácil para os 
empregadores degradar as condições de 
emprego,

A. Considerando que a individualização e a 
crescente flexibilidade do mercado de 
trabalho – que resulta numa redução da 
negociação colectiva – coloca os 
empregados e, em particular, as mulheres, 
que muitas vezes têm de equilibrar as 
obrigações familiares, numa posição mais 
vulnerável, o que pode conduzir ao 
trabalho precário, uma vez que é mais fácil 
para os empregadores degradar as 
condições de emprego,

Or. en

Alteração 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - sombra), Gesine Meissner (ALDE - sombra), 
Marije Cornelissen (Verts/ALE - sombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL - sombra), Silvia 
Costa
Alteração de compromisso que substitui as alterações 18 e 19

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. salienta a dimensão de género do 
emprego precário e recorda a passagem no 
mercado de trabalho de formas de emprego 
convencionais para formas atípicas, com 
frequência precárias;

1. Salienta a dimensão de género do 
emprego precário e recorda a passagem no 
mercado de trabalho de formas de emprego 
convencionais para formas atípicas, 
tornando necessário evitar que as formas 
de emprego atípicas se tornem empregos 
precários; para contrariar tais fenómenos 
é necessário pedir aos Estados-Membros e 
aos parceiros sociais que procedam a um 
alinhamento substancial das normas 
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legislativas e contratuais sobre as formas 
convencionais e atípicas de trabalho, a 
fim de evitar que as formas mais 
convenientes e menos dispendiosas 
ganhem precedência, tendo, porém, em 
conta os riscos de um possível aumento do 
recurso ao trabalho clandestino;

Or. en

Alteração 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - sombra), Gesine Meissner (ALDE - sombra),
Marije Cornelissen (Verts/ALE - sombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL - sombra), Mary 
Honeyball
Alteração de compromisso que substitui as alterações 25 e 26

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Exprime a sua decepção pelo facto de o 
pacote de leis laborais da UE e as 
directivas acima referidas relativas aos 
contratos de trabalho a termo, ao trabalho a 
tempo parcial e ao trabalho temporário não 
abordarem devidamente a questão da 
precariedade destes empregos; por 
conseguinte, solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que tomem outras 
medidas legislativas específicas, como a 
introdução de normas sociais mínimas 
vinculativas a favor dos empregados e a 
igualdade de acesso de todos os 
empregados às prestações e serviços 
sociais, nomeadamente em matéria de 
licença de maternidade, cuidados de saúde 
e pensões de reforma, independentemente 
das suas condições de emprego;

4. Exprime a sua decepção pelo facto de o 
pacote de leis laborais da UE e as 
directivas acima referidas relativas aos 
contratos de trabalho a termo, ao trabalho a 
tempo parcial e ao trabalho temporário não 
abordarem devidamente a questão da 
precariedade destes empregos; por 
conseguinte, solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que tomem outras 
medidas legislativas específicas, como a 
introdução de normas sociais mínimas 
vinculativas a favor dos empregados e a 
igualdade de acesso de todos os 
empregados às prestações e serviços 
sociais, nomeadamente em matéria de 
licença de maternidade, cuidados de saúde, 
pensões de reforma, ensino e formação 
profissional, independentemente das suas 
condições de emprego; além disso, exorta 
os Estados-Membros a aplicarem 
legislação que assegure uma limitação 
razoável do horário de trabalho, de 
descanso e de lazer dos empregados;

Or. en
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Alteração 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE - sombra), Marije Cornelissen (Verts/ALE -
sombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL - sombra)
Alteração de compromisso que substitui as alterações 28, 29 e 30

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha a necessidade de uma 
sindicalização das mulheres que ocupam 
empregos precários, atendendo a que a 
protecção dos direitos, nomeadamente em 
termos de salário digno, licença de 
maternidade, horário de trabalho justo e 
regular e ambiente de trabalho não 
discriminatório é essencial para estas 
mulheres; insta os Estados-Membros a 
sancionar a imposição de obstáculos à 
participação das organizações sindicais em 
geral;

5. Sublinha a necessidade de facultar às 
mulheres que ocupam empregos precários 
a possibilidade de sindicalizarem a
protecção dos direitos, nomeadamente em 
termos de salário digno, licença de 
maternidade, horário de trabalho justo e 
regular e ambiente de trabalho não 
discriminatório, que são essenciais para 
estas mulheres; insta os Estados-Membros 
a sancionar a imposição de obstáculos à 
participação das organizações sindicais em 
geral; solicita aos parceiros sociais que 
reforcem a paridade de género nos seus 
organismos, a todos os níveis;

Or. en

Alteração 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE - sombra), Marije Cornelissen (Verts/ALE -
sombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL - sombra), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Alteração de compromisso que substitui as alterações 35, 36, 37 e 38

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Realça a necessidade de eliminar a 
segregação no mercado de trabalho através 
de acções de sensibilização e de educação 
desde tenra idade, nomeadamente 
promovendo junto dos homens os 
empregos associados a competências 
femininas; 

7. Realça a necessidade de eliminar a 
segregação profissional e sectorial no 
mercado de trabalho através de acções de 
sensibilização e de educação desde tenra 
idade, nomeadamente promovendo junto 
dos homens os empregos associados a 
competências femininas e vice versa, 
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motivando as estudantes para as 
disciplinas científicas e combatendo a 
noção de que a mulher é o "segundo 
auferidor de rendimentos", com a 
colaboração do Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género;

Or. en

Alteração 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - sombra), Gesine Meissner (ALDE - sombra), 
Marije Cornelissen (Verts/ALE - sombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL - sombra), Mary 
Honeyball
Alteração de compromisso que substitui as alterações 43 e 44

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Solicita à Comissão que encoraje os 
Estados-Membros a proceder a um 
intercâmbio de boas práticas e a utilizar 
plenamente as oportunidades de co-
financiamento oferecidas pelos Fundos 
Estruturais, nomeadamente o Fundo Social 
Europeu, para garantir um maior acesso a 
estruturas de acolhimento de crianças e 
idosos de qualidade e a preços módicos, a 
fim de transformar os empregos na área 
dos cuidados domésticos em empregos do
sector público dignos e a longo prazo e 
evitar que as mulheres sejam forçadas a 
aceitar empregos a tempo parcial 
involuntário;

11. Solicita à Comissão que encoraje os 
Estados-Membros a proceder a um 
intercâmbio de boas práticas e a utilizar 
plenamente as oportunidades de co-
financiamento oferecidas pelos Fundos 
Estruturais, nomeadamente o Fundo Social 
Europeu, para garantir um maior acesso a 
estruturas de acolhimento de crianças e 
idosos de qualidade e a preços módicos, 
para que as mulheres não sejam forçadas 
a assumir estas tarefas a título informal;
realça, além disso, a necessidade de 
assegurar que os empregos precários na 
área dos cuidados domésticos sejam 
transformados, na medida do possível, em 
empregos dignos e a longo prazo;

Or. en
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Alteração 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - sombra), Gesine Meissner (ALDE - sombra), 
Marije Cornelissen (Verts/ALE - sombra), Cornelia Ernst (GUE/NGL - sombra)
Alteração de compromisso que substitui a alteração 46

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Convida a Comissão a propor um novo 
acordo europeu sobre o trabalho “au pair”, 
que reduza o limite de idade actual de 30 
anos a fim de que os adultos que estão 
próximos desta idade e que asseguram o 
sustento da família não possam ser 
colocados “au pair”, e que sublinhe que as 
pessoas “au pair” são jovens que, no 
âmbito de intercâmbios culturais, 
participam nas tarefas diárias da família de 
acolhimento, trabalho esse que não deve 
exceder cinco horas por dia;

12. Convida a Comissão a propor um novo 
acordo europeu sobre o trabalho “au pair”, 
que reduza o limite de idade actual de 30 
anos a fim de que os adultos que estão 
próximos desta idade e que asseguram o 
sustento da família não possam ser 
colocados “au pair”, e que sublinhe que a 
função das pessoas “au pair” é ajudar nas 
tarefas diárias da família e participar nas 
actividades familiares, por um período 
que não deve exceder as 30 horas por 
semana, e que o objectivo é desenvolver a 
compreensão cultural e as capacidades 
linguísticas das pessoas “au pair”;

Or. en


