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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o envelhecimento demográfico poderá exercer pressão sobre as 
despesas públicas em matéria de proteção social, pois as pensões de reforma constituem a 
parte mais importante dessas despesas;

B. Considerando que as pensões constituem a principal fonte de rendimento dos idosos 
europeus e têm por objetivo garantir a estes cidadãos um nível de vida digno e permitir-
lhes uma independência financeira; considerando que, no entanto, cerca de 22% das 
mulheres de mais de 75 anos vivem no limiar de pobreza na União;

C. Considerando que as mulheres, mais frequentemente do que os homens, interrompem as 
suas carreiras para assumir responsabilidades familiares e que estes períodos de 
interrupção não são, ou são-no apenas parcialmente, tidos em conta no cálculo das 
pensões de reforma, pelo que as suas pensões são muitas vezes mais baixas, ficando as 
mulheres mais expostas ao risco de pobreza;

D. Considerando que as disparidades entre homens e mulheres em matéria de emprego, de 
vencimentos, de cotizações, de interrupções da carreira e de trabalho a tempo parcial por 
razões familiares têm graves consequências para o montante das pensões a que as 
mulheres têm direito;

1. Salienta que é urgente proceder a uma remodelação dos sistemas de reforma a fim de ter 
em conta a evolução económica e demográfica e melhorar as perspetivas de crescimento 
da Europa;

2. Recorda a necessidade de os Estados-Membros tomarem medidas destinadas a suprimir as 
disparidades salariais entre os homens e as mulheres;

3. Reconhece a necessidade de adaptar a idade da reforma de molde a ter em conta o 
aumento da esperança de vida, melhorando simultaneamente o acesso à aprendizagem ao 
longo da vida e a conciliação entre a vida profissional, familiar e privada, e promovendo o 
envelhecimento ativo;

4. Salienta a importância de nivelar a idade de acesso às prestações de reforma para homens 
e mulheres, facto que contribuirá significativamente para o aumento da taxa de atividade 
dos trabalhadores idosos;

5. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de incentivar o desenvolvimento da 
poupança-reforma complementar com o objetivo de aumentar os rendimentos dos 
reformados;

6. Considera que os períodos passados por mulheres e homens na prestação de cuidados aos 
filhos ou a outros elementos dependentes do agregado familiar devem ser contabilizados 
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como períodos de contribuição efetiva para a determinação dos direitos à pensão e o 
cálculo da reforma;

7. Congratula-se com a proposta apresentada no Livro Branco relativa à instituição de 
créditos de assistência a pessoa dependente, ou seja a contabilização no cálculo da 
reforma dos períodos de prestação de cuidados a pessoas dependentes, tanto para as 
mulheres como para os homens, tal como já preveem alguns Estados-Membros.


