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Alteração 1
Marina Yannakoudakis

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para alcançar o objetivo, 
fixado na Estratégia UE 2020, de 
aumentar a participação das mulheres no 
mercado de trabalho para 75%, uma vez 
que tal libertaria uma quantidade 
importante de talento humano inexplorado, 
especialmente no domínio da ciência e 
tecnologia, e daria um contributo para uma 
maior eficiência económica e para uma 
maior produtividade;

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para encorajar a entrada de 
mais mulheres no mercado de trabalho, 
uma vez que tal libertaria uma quantidade 
importante de talento humano inexplorado, 
especialmente no domínio da ciência e 
tecnologia, e daria um contributo para uma 
maior eficiência económica e para uma 
maior produtividade;

Or. en

Alteração 2
Antonyia Parvanova

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para alcançar o objetivo, fixado 
na Estratégia UE 2020, de aumentar a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho para 75%, uma vez que tal 
libertaria uma quantidade importante de 
talento humano inexplorado, especialmente 
no domínio da ciência e tecnologia, e daria 
um contributo para uma maior eficiência 
económica e para uma maior 
produtividade;

A. Considerando que, em tempo de crise 
económica, o reforço da posição das 
mulheres no mercado de trabalho e da 
sua independência económica constitui 
igualmente, além de um imperativo moral, 
uma necessidade económica; e
considerando que é necessário redobrar os 
esforços para alcançar o objetivo central, 
fixado na Estratégia UE 2020, de aumentar 
a participação das mulheres no mercado de 
trabalho para 75%, uma vez que tal 
libertaria uma quantidade importante de 
talento humano inexplorado, especialmente 
no domínio da ciência e tecnologia, e daria 
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um contributo para uma maior eficiência 
económica e para uma maior 
produtividade;

Or. en

Alteração 3
Mojca Kleva

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para alcançar o objetivo, fixado 
na Estratégia UE 2020, de aumentar a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho para 75%, uma vez que tal 
libertaria uma quantidade importante de 
talento humano inexplorado, especialmente 
no domínio da ciência e tecnologia, e daria 
um contributo para uma maior eficiência 
económica e para uma maior 
produtividade;

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para eliminar os obstáculos 
que impedem as mulheres de participar 
igualmente com os homens na força de 
trabalho, a fim de alcançar o objetivo, 
fixado na Estratégia UE 2020, de aumentar 
a participação das mulheres no mercado de 
trabalho para 75%, uma vez que tal 
libertaria uma quantidade importante de 
talento humano inexplorado, especialmente 
no domínio da ciência e tecnologia, e daria 
um contributo para uma maior eficiência 
económica e para uma maior 
produtividade;

Or. en

Alteração 4
Marije Cornelissen

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para alcançar o objetivo, fixado
na Estratégia UE 2020, de aumentar a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho para 75%, uma vez que tal 

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para alcançar os objetivos, 
fixados na Estratégia UE 2020, de 
aumentar a participação das mulheres no 
mercado de trabalho para 75%, uma vez 
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libertaria uma quantidade importante de 
talento humano inexplorado, especialmente 
no domínio da ciência e tecnologia, e daria 
um contributo para uma maior eficiência 
económica e para uma maior 
produtividade;

que tal libertaria uma quantidade 
importante de talento humano inexplorado, 
especialmente no domínio da ciência e 
tecnologia, e daria um contributo para uma 
maior eficiência económica e para uma 
maior produtividade, bem como de,
considerando a situação específica das 
mulheres e dos homens, retirar da 
situação em que estão pelo menos 20 
milhões de pessoas pobres ou em risco de 
resvalar para a pobreza ou que são 
vítimas de exclusão social ou em risco de 
o ser;

Or. en

Alteração 5
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para alcançar o objetivo, fixado 
na Estratégia UE 2020, de aumentar a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho para 75%, uma vez que tal 
libertaria uma quantidade importante de 
talento humano inexplorado, especialmente 
no domínio da ciência e tecnologia, e daria 
um contributo para uma maior eficiência 
económica e para uma maior 
produtividade;

A. Considerando que é necessário redobrar 
os esforços para alcançar o objetivo, fixado 
na Estratégia UE 2020, de aumentar a 
empregabilidade tanto dos homens como
das mulheres (entre os 20 e os 64 anos de 
idade) para 75%, uma vez que tal: a)
libertaria uma quantidade importante de 
talento humano inexplorado, especialmente 
no domínio da ciência e tecnologia, b) 
preveniria a exclusão social feminina, c) 
daria um contributo para uma maior 
eficiência económica, para uma maior 
produtividade e, se se atenuar o fosso 
salarial existente entre homens e 
mulheres, para aumentar a matéria 
coletável;

Or. en
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Alteração 6
Antonyia Parvanova

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que a competitividade 
e prosperidade futuras da Europa 
dependem crucialmente da sua 
capacidade para utilizar plenamente os 
seus recursos de mão-de-obra, incluindo 
uma maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho e um melhor acesso 
a empregos altamente qualificados; 
considerando que uma das prioridades da 
Estratégia Europa 2020 é fazer com que 
mais mulheres trabalhem, para que a taxa 
de emprego feminino atinja 75% até 
2020; considerando que, 
comparativamente, há mais mulheres do 
que homens a trabalhar a tempo parcial 
ou com contratos temporários, pelo que 
elas serão dispensadas mais facilmente 
em épocas de crise, e que existe o risco de 
a recessão atual atrasar ou inverter os 
progressos no sentido da igualdade dos 
géneros,

Or. en

Alteração 7
Antonyia Parvanova

Projeto de parecer
Considerando A-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-B. Considerando que a crise bancária 
restringe severamente o acesso ao capital, 
problema que é suscetível de atingir as 
mulheres empresárias de modo 
desproporcionado, visto que, para melhor 
conciliarem o trabalho e a vida familiar, 
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as mulheres trabalham cada vez mais por 
conta própria,

Or. en

Alteração 8
Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a integrarem 
a perspetiva da igualdade de género no 
processo do Semestre Europeu, tomando 
em consideração as necessidades e a 
situação das mulheres ao implementarem 
as orientações políticas contidas na Análise 
Anual do Crescimento; louva os Estados-
Membros que integraram a dimensão do 
género nos seus Programas Nacionais de 
Reforma (PNR), mas lamenta a omissão 
desta questão por parte de vários Estados-
Membros;

1. Insta os Estados-Membros a integrarem 
a perspetiva da igualdade de género no 
processo do Semestre Europeu, bem como 
a acentuarem a componente da formação 
nas políticas no domínio do mercado de 
trabalho, tomando em consideração as 
necessidades e a situação das mulheres ao 
implementarem as orientações políticas 
contidas na Análise Anual do Crescimento; 
louva os Estados-Membros que integraram 
a dimensão do género nos seus Programas 
Nacionais de Reforma (PNR), mas lamenta 
a omissão desta questão por parte de vários 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 9
Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a integrarem 
a perspetiva da igualdade de género no 
processo do Semestre Europeu, tomando 
em consideração as necessidades e a 
situação das mulheres ao implementarem 
as orientações políticas contidas na Análise 

1. Insta os Estados-Membros a integrarem 
a perspetiva da igualdade de género no 
processo do Semestre Europeu, tomando 
em consideração as necessidades e a 
situação das mulheres ao implementarem 
as orientações políticas contidas na Análise 



PE494.805v01-00 8/20 AM\911748PT.doc

PT

Anual do Crescimento; louva os Estados-
Membros que integraram a dimensão do 
género nos seus Programas Nacionais de 
Reforma (PNR), mas lamenta a omissão 
desta questão por parte de vários Estados-
Membros;

Anual do Crescimento; louva os Estados-
Membros que integraram a dimensão do 
género nos seus Programas Nacionais de 
Reforma (PNR), mas lamenta a omissão 
desta questão por parte de vários Estados-
Membros; insta a Comissão a propor aos 
Estados-Membros um formato e critérios 
uniformes para a integração da perspetiva 
da igualdade de género nos Programas 
Nacionais de Reforma;

Or. en

Alteração 10
Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Solicita à Comissão que avalie 
sistematicamente o impacto dos 
Programas Nacionais de Reforma e 
Programas Nacionais de Estabilidade e 
Convergência sobre a igualdade de 
género, a situação das mulheres no 
mercado de trabalho e a pobreza entre as 
mulheres;

Or. en

Alteração 11
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Convida os Estados-Membros a 
estabelecerem nos respetivos PNR metas 
quantitativas específicas, de acordo com 
as estatísticas sobre o emprego das 
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mulheres, assim como a tomarem medidas 
específicas para grupos vulneráveis de 
mulheres (como jovens, migrantes, 
deficientes e mães solteiras);

Or. en

Alteração 12
Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Convida os Estados-Membros a 
introduzirem a orçamentação integrando 
a perspetiva de género, com o intuito de 
não só analisar programas específicos 
para as mulheres, mas também examinar 
todos os programas e políticas do governo, 
os seus efeitos sobre a afetação de 
recursos e a sua contribuição para a 
igualdade entre as mulheres e os homens;

Or. en

Alteração 13
Mojca Kleva

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta a necessidade de prosseguir 
o financiamento de programas que 
promovem a igualdade de género e a luta 
contra a violência de todos os tipos contra 
mulheres, crianças e jovens, a fim de 
combater os estereótipos profundamente 
enraizados na nossa sociedade;

Or. en
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Alteração 14
Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Solicita à Comissão que avalie o 
impacto dos programas de ajustamento 
económico dos Estados-Membros que 
recebem assistência financeira sobre a 
igualdade de género, a situação das 
mulheres no mercado de trabalho e a 
pobreza entre as mulheres;

Or. en

Alteração 15
Antonyia Parvanova

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Convida a Comissão a incluir 
indicadores sensíveis à dimensão do 
género, a fim de permitir a monitorização 
do progresso alcançado na consecução dos 
objetivos fixados na Estratégia "Europa 
2020" e de repartir, tanto quanto possível, 
as suas metas e indicadores por género;

2. Convida a Comissão e os Estados-
Membros a avaliarem o impacto sobre as 
mulheres e os homens da crise 
económico-financeira, através de 
avaliações de impacto na ótica de género, 
e das medidas subsequentes que aplicam a 
orçamentação integrando a perspetiva de 
género; convida a Comissão a aplicar 
indicadores sensíveis à dimensão do género 
na monitorização do progresso na 
consecução dos objetivos fixados na 
Estratégia "Europa 2020" e a repartir, tanto 
quanto possível, as suas metas e 
indicadores por género;

Or. en
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Alteração 16
Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Convida a Comissão a incluir 
indicadores sensíveis à dimensão do 
género, a fim de permitir a monitorização 
do progresso alcançado na consecução dos 
objetivos fixados na Estratégia "Europa 
2020" e de repartir, tanto quanto possível, 
as suas metas e indicadores por género;

2. Convida a Comissão a incluir 
indicadores sensíveis à dimensão do 
género, a fim de permitir a monitorização 
do progresso alcançado na consecução dos 
objetivos fixados na Estratégia "Europa 
2020" e de repartir, tanto quanto possível, 
as suas metas e indicadores por género; 
convida a Comissão a dar seguimento às 
recomendações do estudo do 
departamento temático do Parlamento 
intitulado «Dados para a avaliação do 
processo do Semestre Europeu na 
perspetiva da igualdade de género»;

Or. en

Alteração 17
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Convida a Comissão a incluir 
indicadores sensíveis à dimensão do 
género, a fim de permitir a monitorização 
do progresso alcançado na consecução dos 
objetivos fixados na Estratégia "Europa
2020" e de repartir, tanto quanto possível, 
as suas metas e indicadores por género;

2. Convida a Comissão a incluir 
indicadores sensíveis à dimensão do 
género; a permitir a monitorização do 
progresso alcançado na consecução dos 
objetivos fixados na Estratégia "Europa 
2020"; a repartir, tanto quanto possível, as 
metas e os indicadores da Estratégia 
"Europa 2020" por género; e a avaliar os 
efeitos das medidas de austeridade sobre a 
igualdade de género e a pobreza e 
empregabilidade das mulheres;

Or. en
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Alteração 18
Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Convida a Comissão a promover 
ativamente a consulta de organizações da 
sociedade civil na área da igualdade de 
género, antes da elaboração da Análise 
Anual do Crescimento e de dirigir aos 
Estados-Membros as recomendações 
específicas por país;

Or. en

Alteração 19
Marina Yannakoudakis

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres continuam a ser 
uma problemática na UE e que tal afetará 
também o nível das pensões que as 
mulheres mais tarde receberão;  solicita, 
por conseguinte, aos Estados-Membros 
que fixem objetivos qualitativos nos PNR 
para reduzir as disparidades salariais 
entre homens e mulheres;

3. Recorda que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres continuam a ser 
uma problemática na UE e que tal afetará 
também o nível das pensões que as 
mulheres mais tarde receberão; 

Or. en

Alteração 20
Mojca Kleva
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres continuam a ser 
uma problemática na UE e que tal afetará 
também o nível das pensões que as 
mulheres mais tarde receberão;  solicita, 
por conseguinte, aos Estados-Membros que 
fixem objetivos qualitativos nos PNR para 
reduzir as disparidades salariais entre 
homens e mulheres;

3. Recorda que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres continuam a ser 
uma problemática na UE e que tal afetará 
também o nível das pensões que as 
mulheres mais tarde receberão, o que, 
consequentemente, quer dizer que as 
mulheres poderão ver-se na situação de 
estarem abaixo do limiar de pobreza; 
solicita, por conseguinte, aos Estados-
Membros que fixem objetivos qualitativos 
nos PNR para reduzir as disparidades 
salariais entre homens e mulheres;

Or. en

Alteração 21
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres continuam a ser 
uma problemática na UE e que tal afetará 
também o nível das pensões que as 
mulheres mais tarde receberão;  solicita, 
por conseguinte, aos Estados-Membros que 
fixem objetivos qualitativos nos PNR para 
reduzir as disparidades salariais entre 
homens e mulheres;

3. Recorda que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres continuam a ser 
uma problemática na UE e que tal afetará 
também o nível das pensões que as 
mulheres mais tarde receberão;  solicita, 
por conseguinte, aos Estados-Membros que 
fixem objetivos qualitativos nos PNR para 
reduzir as disparidades salariais entre 
homens e mulheres, reduzindo assim, 
tanto a injustiça no tratamento das 
pensionistas, como a vulnerabilidade à
pobreza das mulheres de idade;

Or. en
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Alteração 22
Antonyia Parvanova

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que uma consolidação 
orçamental que não tenha em conta a 
igualdade de género pode conduzir a um 
agravamento da segregação entre homens 
e mulheres no mercado de trabalho, a um 
aumento do trabalho precário entre as 
mulheres, a um agravamento das 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres, a uma maior feminização da 
pobreza e a uma maior dificuldade em 
conciliar os cuidados domésticos e o 
trabalho;

Or. en

Alteração 23
Joanna Senyszyn

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda que o trabalho a tempo parcial é 
maioritariamente ocupado por mulheres, o 
que limita a sua independência económica 
quando não escolhido e afeta 
significativamente as mulheres em 
situações vulneráveis, como é o caso das 
mães solteiras; solicita, consequentemente, 
à Comissão e aos Estados-Membros que 
controlem o emprego das mulheres, quer 
em termos de quantitativos, quer 
qualitativos, ou seja, na base do número de 
horas trabalhadas por semana, do tipo de 
contrato, para assegurarem a sua 
independência financeira; insta os Estados-
Membros a inserirem uma forte dimensão 

4. Recorda que o trabalho a tempo parcial é 
maioritariamente ocupado por mulheres, o 
que limita a sua independência económica 
quando não escolhido e afeta 
significativamente as mulheres em 
situações vulneráveis, como é o caso das 
mães solteiras; solicita, consequentemente, 
à Comissão e aos Estados-Membros que 
controlem o emprego das mulheres, quer 
em termos de quantitativos, quer 
qualitativos, ou seja, na base do número de 
horas trabalhadas por semana, do tipo de 
contrato, para assegurarem a sua 
independência financeira; insta os Estados-
Membros a adotarem medidas amigas da 
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de género em todas as medidas e ações 
com vista a promover a criação de 
negócios e o auto-emprego;

família, por exemplo o horário flexível e o 
teletrabalho, e a aumentarem a oferta 
acessível em infantários e a oferta de 
serviços acessíveis em horário pós-
escolar; insta os Estados-Membros a 
inserirem uma forte dimensão de género 
em todas as medidas e ações com vista a 
promover a criação de negócios e o auto-
emprego;

Or. en

Alteração 24
Antonyia Parvanova

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda que o trabalho a tempo parcial é 
maioritariamente ocupado por mulheres, o 
que limita a sua independência económica 
quando não escolhido e afeta 
significativamente as mulheres em 
situações vulneráveis, como é o caso das 
mães solteiras; solicita, consequentemente, 
à Comissão e aos Estados-Membros que 
controlem o emprego das mulheres, quer 
em termos de quantitativos, quer 
qualitativos, ou seja, na base do número de 
horas trabalhadas por semana, do tipo de 
contrato, para assegurarem a sua 
independência financeira; insta os Estados-
Membros a inserirem uma forte dimensão 
de género em todas as medidas e ações 
com vista a promover a criação de 
negócios e o auto-emprego;

4. Realça que os rendimentos e o emprego 
remunerado e de qualidade das mulheres 
são a chave para a sua autonomia 
económica e para uma maior igualdade 
entre homens e mulheres no conjunto da 
sociedade; recorda que o trabalho a tempo 
parcial é maioritariamente ocupado por 
mulheres, o que limita a sua independência 
económica quando não escolhido e afeta 
significativamente as mulheres em 
situações vulneráveis, como é o caso das 
mães solteiras; solicita, consequentemente, 
à Comissão e aos Estados-Membros que 
controlem o emprego das mulheres, quer 
em termos de quantitativos, quer 
qualitativos, ou seja, na base do número de 
horas trabalhadas por semana, do tipo de 
contrato, para assegurarem a sua 
independência financeira; insta os Estados-
Membros a inserirem uma forte dimensão 
de género em todas as medidas e ações 
com vista a promover a criação de 
negócios e o auto-emprego;

Or. en
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Alteração 25
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Recorda que o trabalho a tempo parcial é 
maioritariamente ocupado por mulheres, o 
que limita a sua independência económica 
quando não escolhido e afeta 
significativamente as mulheres em 
situações vulneráveis, como é o caso das 
mães solteiras; solicita, consequentemente,
à Comissão e aos Estados-Membros que 
controlem o emprego das mulheres, quer 
em termos de quantitativos, quer 
qualitativos, ou seja, na base do número de 
horas trabalhadas por semana, do tipo de 
contrato, para assegurarem a sua 
independência financeira; insta os Estados-
Membros a inserirem uma forte dimensão 
de género em todas as medidas e ações 
com vista a promover a criação de 
negócios e o auto-emprego;

4. Recorda que o trabalho a tempo parcial é 
maioritariamente ocupado por mulheres, o 
que limita a sua independência económica 
quando não escolhido e afeta 
significativamente as mulheres em 
situações vulneráveis, como é o caso das 
mães solteiras; solicita, consequentemente, 
à Comissão e aos Estados-Membros que 
controlem o emprego das mulheres, quer 
em termos de quantitativos, quer 
qualitativos, ou seja, na base do número de 
horas trabalhadas por semana, do tipo de 
contrato, para assegurarem a sua 
independência financeira; insta os Estados-
Membros a inserirem uma forte dimensão 
de género em todas as medidas e ações 
com vista a promover a criação de 
negócios, o auto-emprego e o 
empreendedorismo de mulheres;

Or. en

Alteração 26
Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas e melhor formadas para 
integrar setores com os melhores potenciais 
de empregabilidade, tais como os da 
economia hipocarbónica e eficiente em 
termos de utilização de recursos 

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas e melhor formadas para 
integrar setores com os melhores potenciais 
de empregabilidade, tais como os da 
economia hipocarbónica e eficiente em 
termos de utilização de recursos 
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("empregos verdes") ou da economia 
digital; sublinha que os trabalhos nos 
setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários; 

("empregos verdes") ou da economia 
digital; sublinha que os trabalhos nos 
setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários;  solicita à 
Comissão que aborde este tema na 
próxima Análise Anual do Crescimento;

Or. en

Alteração 27
Astrid Lulling

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas e melhor formadas para 
integrar setores com os melhores potenciais 
de empregabilidade, tais como os da 
economia hipocarbónica e eficiente em 
termos de utilização de recursos 
("empregos verdes") ou da economia 
digital; sublinha que os trabalhos nos 
setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários; 

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas a diversificar as suas escolhas 
profissionais para integrar setores com os 
melhores potenciais de empregabilidade, 
tais como os da economia hipocarbónica e 
eficiente em termos de utilização de 
recursos ("empregos verdes") ou da 
economia digital; sublinha que os trabalhos 
nos setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários; 

Or. en

Alteração 28
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas e melhor formadas para 
integrar setores com os melhores potenciais 
de empregabilidade, tais como os da 
economia hipocarbónica e eficiente em 
termos de utilização de recursos
("empregos verdes") ou da economia 
digital; sublinha que os trabalhos nos 
setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários; 

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas e melhor formadas para 
integrar setores com os melhores potenciais 
de empregabilidade, em que predominam 
sobretudo os homens, tais como os da 
economia hipocarbónica e eficiente em 
termos de utilização de recursos 
("empregos verdes") ou da economia 
digital; sublinha que os trabalhos nos 
setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários; 

Or. en

Alteração 29
Joanna Senyszyn

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas e melhor formadas para 
integrar setores com os melhores potenciais 
de empregabilidade, tais como os da 
economia hipocarbónica e eficiente em 
termos de utilização de recursos 
("empregos verdes") ou da economia 
digital; sublinha que os trabalhos nos 
setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários; 

5. Salienta que as mulheres devem ser 
encorajadas e melhor formadas para 
integrar setores com os melhores potenciais 
de empregabilidade, tais como os da 
economia hipocarbónica e eficiente em 
termos de utilização de recursos 
("empregos verdes") ou da economia 
digital; requer assim, de acordo com os 
objetivos da Estratégia Europa 2020, a 
melhoria da ligação entre a formação 
profissional de mulheres e o mercado de 
trabalho; sublinha que os trabalhos nos 
setores da saúde e sociais ("empregos 
brancos"), que empregam muitas mulheres, 
deveriam receber um melhor 
reconhecimento no que diz respeito a tipos 
de contratos e a salários; 
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Or. en

Alteração 30
Astrid Lulling

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Regista que o acesso por parte das 
mulheres a empregos altamente 
qualificados deveria igualmente ser 
facilitado, a fim de reduzir o fosso de 
produtividade da UE, aumentando assim a 
competitividade da UE nos mercados 
globais.

6. Regista que o acesso por parte das 
mulheres a empregos altamente 
qualificados deveria igualmente ser 
promovido, a fim de reduzir o fosso de 
produtividade da UE, aumentando assim a 
competitividade da UE nos mercados 
globais.

Or. en

Alteração 31
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Regista que o acesso por parte das 
mulheres a empregos altamente 
qualificados deveria igualmente ser 
facilitado, a fim de reduzir o fosso de 
produtividade da UE, aumentando assim a 
competitividade da UE nos mercados 
globais.

6. Regista que o acesso por parte das 
mulheres a empregos altamente 
qualificados deveria igualmente ser 
facilitado, sem estereótipos, preconceitos 
ou discriminação em razão do sexo, a fim 
de reduzir o fosso de produtividade da UE, 
aumentando assim a competitividade da 
UE nos mercados globais.

Or. en

Alteração 32
Marije Cornelissen
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Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Saúda as recomendações específicas 
por país que visam deslocar a carga fiscal 
sobre o trabalho para atividades 
prejudiciais para o ambiente; convida os 
Estados-Membros a aplicarem estas 
recomendações com especial atenção para 
a regularização do trabalho não 
declarado, por exemplo de trabalhadores 
do setor dos serviços domésticos.

Or. en


