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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta o estudo de 2012 intitulado "Dados para a avaliação do processo do 
Semestre Europeu na perspetiva da igualdade de género"1,

1. Insta a Comissão a avaliar o impacto das medidas de consolidação orçamental na 
igualdade entre homens e mulheres; exorta os Estados-Membros a conferirem uma 
atenção específica à questão da igualdade de género nos Programas de Estabilidade e 
Convergência e nos Programas Nacionais de Reforma (PNR), assegurando, entre outros 
aspetos, que estes programas incluem descrições transparentes do impacto das receitas e 
despesas previstas nos géneros;

2. Insta os Estados-Membros a definirem metas nacionais diferenciadas por género para a 
Estratégia UE2020; solicita à Comissão que discrimine os dados por género, a fim de 
poder acompanhar os progressos realizados no âmbito dos principais objetivos inscritos na 
Estratégia UE2020 e dos objetivos nacionais correspondentes, e que, sempre que for 
necessário, estabeleça indicadores adicionais e específicos em matéria de género;

3. Manifesta a sua preocupação com o facto de os PNR carecerem de estratégias abrangentes 
e sistemáticas que permitam avançar rumo à igualdade de género nos domínios do 
emprego, da inclusão social, da educação, da investigação e da inovação; insta a Comissão 
a disponibilizar orientações aos Estados-Membros para que corrijam esta situação nos 
próximos ciclos do Semestre Europeu;

4. Congratula-se com as recomendações específicas por país que visam melhorar os serviços 
de acolhimento de crianças, eliminar os desincentivos fiscais com que a segunda fonte de 
rendimentos das família se defronta, harmonizar a idade legal de passagem à reforma de 
homens e mulheres, satisfazer necessidades com o objetivo de facilitar a conciliação da 
vida profissional com a vida privada e acabar com as desigualdades em matéria de género 
e pensões; manifesta a sua preocupação pelo facto de muitas destas recomendações já 
terem sido emitidas em 2012, o que revela uma incapacidade de aplicação por parte dos 
Estados-Membros;

5. Insta a Comissão a abordar, na próxima Análise Anual do Crescimento, a possibilidade de 
estabelecer orientações políticas específicas para reduzir as desigualdades de género, que 
incluem, nomeadamente, orientações para pôr termo às desigualdades em matéria de 
remuneração e de pensão de reforma, para aumentar a participação das mulheres no 
mercado de trabalho e para combater a segregação em função do género no mercado 
laboral;

6. Exorta a Comissão a desenvolver orientações para aumentar a participação das partes 
interessadas, a apoiar o financiamento da ação nacional sistemática no âmbito do Semestre 

                                               
1 Departamento Temático, Parlamento Europeu.



PE516.662v01-00 4/4 PA\943973PT.doc

PT

Europeu, o que exige a anexação dos contributos das partes interessadas para os PNR, e a 
organizar uma audição anual, juntamente com o Parlamento, os parceiros sociais 
envolvidos e a sociedade civil, para avaliar os progressos realizados no âmbito dos 
objetivos e apresentar propostas de recomendações específicas por país;


