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Alteração 1
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Considera que a igualdade entre 
homens e mulheres, estabelecida através 
do aumento do bem-estar social e 
económico, beneficia não só as mulheres, 
mas a sociedade em geral; recorda que é 
fundamental desafiar os estereótipos de 
género de forma eficaz, a fim de 
aumentar a participação das mulheres em 
todos os segmentos do mercado de 
trabalho; exorta a UE a tornar-se mestre 
a desafiar os estereótipos de género, 
especialmente no domínio da educação, 
do trabalho e do aperfeiçoamento 
profissional; salienta que a nova 
estratégia de igualdade entre homens e 
mulheres deverá, com base nos Tratados 
da União Europeia, ter por objetivo 
reduzir ainda mais as desigualdades;

Or. en

Alteração 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Sublinha que, na última década, 
devido às diferenças baseadas no género 
que se verificam no mercado de trabalho, 
a economia mundial deixou escapar um 
crescimento do PIB per capita de 27% e 
salienta que o PIB cresceria entre 15% e 
45% nos Estados-Membros da UE se 
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fossem eliminadas as disparidades entre 
homens e mulheres no emprego;

Or. en

Alteração 3
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º -1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Salienta que uma estratégia de 
igualdade entre homens e mulheres para 
o período pós-2015 deverá propor ações 
com vista a: (a) reduzir as disparidades 
salariais entre homens e mulheres, (b) 
aumentar a independência económica das 
mulheres, (c) melhorar o acesso das 
mulheres ao mercado de trabalho e a 
progressão na carreira, (d) aumentar de 
forma significativa a igualdade no 
processo de tomada de decisões e (e) 
eliminar as práticas e estruturas 
discriminatórias relacionadas com o 
género;

Or. en

Alteração 4
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º -1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Constata que, entretanto, um quarto 
das mulheres permanece na categoria dos 
trabalhadores familiares não 
remunerados, o que significa que estas 
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não recebem qualquer remuneração 
direta pelos seus esforços, existindo ainda 
uma clara segregação das mulheres em 
setores de um modo geral caracterizados 
por salários baixos, muitas vezes longos 
horários de trabalho e regimes de 
trabalho informal que proporcionam às 
mulheres menos ganhos monetários, 
sociais e estruturais, em comparação com 
os ganhos auferidos por um trabalhador 
masculino típico; observa que existem 
ainda barreiras específicas à participação 
das mulheres no mercado de trabalho e 
que, em média, as mulheres na UE
ganham cerca de 16,4% menos do que os 
homens; assinala ainda que, devido a 
estas estruturas e práticas 
discriminatórias contra as mulheres, a 
igualdade entre homens e mulheres deve 
ser garantida em todos os domínios, 
incluindo no acesso ao emprego, na 
progressão na carreira, na conciliação da 
vida profissional e privada e na promoção 
da igualdade de remuneração para 
trabalho de valor igual;

Or. en

Alteração 5
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez 
de mão-de-obra equivalente a 24 milhões 
de trabalhadores, tornando 
economicamente necessária uma maior 
inclusão das mulheres no mercado de 
trabalho; salienta que uma subida da taxa 
de emprego feminino para os níveis de 
emprego masculino reduziria para 3 

1. Salienta que a justiça e a coesão social 
são os principais motores das medidas a 
tomar para eliminar as diferentes formas 
de desigualdade entre os homens e as 
mulheres; chama a atenção para o facto 
de que uma maior integração das 
mulheres, que representam 60 % dos 
diplomados, no mercado de trabalho 
permitiria responder aos desafios 
económicos e demográficos com que a 
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milhões essa carência de mão-de-obra; União Europeia se confronta;

Or. fr

Alteração 6
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessários uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho e o 
combate à discriminação no acesso ao 
emprego em razão do género, incluindo a 
discriminação com base na orientação 
sexual e na identidade de género; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

Or. en

Alteração 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projeto de parecer
Cláusula 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 

1. Salienta que a igualdade de género é 
um direito humano fundamental; chama a 
atenção para o facto de a UE estar a 
enfrentar uma crise demográfica que em 
2040 se traduzirá numa escassez de mão-
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necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

Or. en

Alteração 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; recorda 
que, para além de constituir uma 
necessidade económica, a crescente 
integração das mulheres no mercado de 
trabalho é uma questão de justiça;
salienta que uma subida da taxa de 
emprego feminino para os níveis de 
emprego masculino reduziria para 3 
milhões essa carência de mão-de-obra;

Or. de

Alteração 9
Zdzisław Krasnodębski

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa
carência de mão-de-obra;

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária, entre outros aspetos, uma 
maior inclusão das mulheres que desejam 
exercer uma atividade profissional no 
mercado de trabalho; salienta que uma 
subida da taxa de emprego feminino 
poderia contribuir para uma redução 
dessa carência de mão-de-obra;

Or. pl

Alteração 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Projeto de parecer
Cláusula 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra; apoia a 
promoção das iniciativas empresariais das 
mulheres;

Or. en

Alteração 11
Joëlle Mélin
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho;

Or. fr

Alteração 12
Joëlle Mélin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; salienta 
que uma subida da taxa de emprego 
feminino para os níveis de emprego 
masculino reduziria para 3 milhões essa 
carência de mão-de-obra;

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez de 
mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente 
necessária uma maior inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho; propõe 
que a crise demográfica seja inscrita 
como prioridade na agenda europeia para 
que sejam levadas a cabo verdadeiras 
políticas de apoio à natalidade, pois a 
escolha entre a carreira profissional e a 
realização do desejo de maternidade é 
mais difícil num contexto de crise;

Or. fr
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Alteração 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projeto de parecer
Cláusula 1

Projeto de parecer Alteração

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 se traduzirá numa escassez 
de mão-de-obra equivalente a 24 milhões 
de trabalhadores, tornando 
economicamente necessária uma maior 
inclusão das mulheres no mercado de 
trabalho; salienta que uma subida da taxa 
de emprego feminino para os níveis de 
emprego masculino reduziria para 3 
milhões essa carência de mão-de-obra;

1. Chama a atenção para o facto de a UE 
estar a enfrentar uma crise demográfica 
que em 2040 poderá traduzir-se numa 
escassez de mão-de-obra equivalente a 24 
milhões de trabalhadores, tornando 
economicamente necessária uma maior 
inclusão das mulheres no mercado de 
trabalho; salienta que uma subida da taxa 
de emprego feminino para os níveis de 
emprego masculino poderá contribuir 
para reduzir para 3 milhões essa carência 
de mão-de-obra;

Or. en

Alteração 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Apela aos Estados-Membros para 
que reforcem e façam respeitar o 
exercício pleno de negociação coletiva no 
setor privado e no setor público, 
instrumento insubstituível na 
regulamentação das relações de trabalho, 
no combate às discriminações salariais e 
na promoção da igualdade;

Or. pt

Alteração 15
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Projeto de parecer
º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que pôr termo à violência 
contra as mulheres deve constituir uma 
prioridade no âmbito da estratégia 
pós-2015;

Or. en

Alteração 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insta os Estados-Membros a 
respeitarem o princípio «salário igual 
para trabalho igual e de igual valor», 
reforçando os mecanismos públicos de 
inspeção do trabalho e a adoção de 
metodologias que meçam o valor do 
trabalho na cadeia produtiva e que 
identifiquem, por exemplo, a criação, nas 
empresas, de níveis de retribuição 
semiqualificados ou não qualificados que 
têm uma maioria de mulheres;

Or. pt

Alteração 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta que a discriminação no 
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mercado de trabalho é uma das principais 
causas da desigualdade entre homens e 
mulheres na sociedade em geral e que a 
igualdade de oportunidades na vida 
laboral e a independência económica das 
mulheres são fundamentais para a
igualdade entre homens e mulheres 
noutros domínios; solicita que a estratégia 
da UE para a igualdade entre homens e 
mulheres inclua medidas fortes contra a 
discriminação no mercado de trabalho 
que assenta no género, nomeadamente no 
que se refere ao recrutamento, à 
igualdade de remuneração, às prestações 
sociais e às pensões; sublinha que estas 
medidas devem abranger a discriminação 
múltipla;

Or. en

Alteração 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para 
além de ser crucial para a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões;

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75%;

Or. en

Alteração 19
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões;

2. Salienta que a igualdade de género
constitui um direito fundamental 
consagrado nos Tratados da União 
Europeia mas está ainda longe de ser 
alcançada na UE; assinala que o reforço
da igualdade de género no mercado de 
trabalho pode contribuir para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75% e para 
assegurar a sustentabilidade dos sistemas 
de pensões;

Or. en

Alteração 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões;

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75%, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões; solicita, por 
conseguinte, a inclusão na Estratégia UE 
2020 de objetivos de emprego que sejam 
igualmente ambiciosos, tanto para os 
homens, como para as mulheres;

Or. en

Alteração 21
Ivan Jakovčić

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões;

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75%, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões, sociais e de 
saúde;

Or. en

Alteração 22
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões;

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões; salienta que um 
aumento da taxa de emprego deve ser 
associado a empregos de qualidade, de 
molde a contribuir para o cumprimento 
do objetivo de redução da pobreza da 
estratégia Europa 2020; considera, além 
disso, que a realização dos objetivos desta 
estratégia só será possível se os mesmos 
forem tidos em conta em todos os aspetos 
do Semestre Europeu;  

Or. fr

Alteração 23
Zdzisław Krasnodębski

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75%, para
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões;

2. Considera que um maior apoio à 
conciliação entre vida profissional e 
tarefas domésticas é uma condição 
importante para cumprir o objetivo da 
Estratégia Europa 2020 de atingir uma taxa 
de emprego de 75% e para manter a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões;

Or. pl

Alteração 24
Joëlle Mélin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões;

2. Considera que a igualdade de género é 
uma condição necessária para cumprir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
atingir uma taxa de emprego de 75 %, para 
além de ser crucial para a sustentabilidade 
dos sistemas de pensões; chama a atenção 
para a necessidade de promover medidas 
que visem a conciliação entre o trabalho e 
a vida familiar, bem como disposições 
sociais em prol da criança;

Or. fr

Alteração 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha que a existência de uma 
assistência à infância de qualidade, de 
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fácil acesso e a preços acessíveis constitui 
um pré-requisito importante para a 
igualdade de género e a participação das 
mulheres no mercado de trabalho; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a 
tornarem o cumprimento das metas de 
Barcelona relativas à assistência à 
infância uma ambição prioritária da nova 
estratégia para a igualdade entre homens 
e mulheres; realça que o cumprimento 
dos objetivos estava inicialmente previsto 
para o ano de 2010 e que os objetivos não 
foram ainda atingidos pela maior parte 
dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 26
Maria Arena, Edouard Martin

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que a ligeira diminuição das 
disparidades salariais e de emprego entre 
os homens e as mulheres que se registou 
nos últimos anos se deve não a uma 
melhoria da situação das mulheres, mas a 
uma redução das taxas de emprego e dos 
níveis de remuneração dos homens 
durante a crise;

Or. fr

Alteração 27
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-B. Considera que as medidas de 
austeridade que impuseram reduções 
orçamentais aos serviços públicos tiveram 
um impacto duplamente negativo nas 
mulheres, na medida em que estas 
ocupam uma parte significativa dos 
empregos deste setor e que a redução 
destes serviços é desfavorável à sua 
integração no mercado de trabalho; 
sublinha ainda a degradação dos serviços 
públicos de acolhimento de crianças e de 
idosos e o facto de esta situação se 
repercutir essencialmente nas mulheres;    

Or. fr

Alteração 28
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho, o que dá origem ao chamado 
«teto de vidro»; salienta que a ação 
positiva, em especial no setor público, 
melhorou a igualdade de género no que se 
refere à entrada no mercado de trabalho 
mas que tem de ser alargada a todos os 
níveis de carreira; realça as experiências 
positivas feita em alguns 
Estados-Membros com a legislação no 
setor público;

Or. en
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Alteração 29
Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta que a igualdade dos géneros 
não constitui apenas uma pré-condição 
necessária para a igualdade mas é 
também uma ferramenta essencial para 
alcançar o crescimento económico e 
apoiar a competitividade da UE. É, por 
isso, imprescindível acabar com o fosso 
que existe entre os níveis de educação das 
mulheres e a sua participação e posição no 
mercado de trabalho e combater todos os 
aspetos de integração vertical e horizontal 
que limitem o emprego feminino a certos 
sectores e excluam as mulheres dos 
lugares mais elevados da hierarquia 
empresarial.

Or. it

Alteração 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres (60% 
dos licenciados na Europa são mulheres) 
e a sua participação e posição no mercado 
de trabalho;

Or. en
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Alteração 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta que no sentido de promover o 
crescimento económico e a 
competitividade da UE é necessário 
garantir que existe uma correlação entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

Or. it

Alteração 32
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho; recorda à Comissão que os 
homens estão mais representados nos 
empregos «verdes» e as mulheres nos 
empregos «brancos» (saúde e prestação 
de cuidados), setores identificados como 
prioritários para o emprego no seu pacote 
«Emprego» de outubro de 2013, e que é 
necessário dedicar uma atenção 
particular a esta situação na luta contra a 
discriminação horizontal no mercado de 
trabalho;   
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Or. fr

Alteração 33
Zdzisław Krasnodębski

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta que o fosso que existe entre os 
níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho tem um impacto negativo no 
crescimento económico e na 
competitividade da UE;

Or. pl

Alteração 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho; insta os Estados-Membros a 
garantirem uma segurança social 
adequada, a fim de assegurar que os 
serviços sociais se tornem mais acessíveis 
às mulheres que são mães solteiras, uma 
vez que estas são as mais vulneráveis no 
mercado de trabalho, e destaca que as 
mulheres estão em maior risco de pobreza 
e de exclusão social;

Or. en
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Alteração 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o crescimento económico e 
a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre 
os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de 
trabalho;

3. Salienta a necessidade de colmatar o
fosso que existe entre os níveis de 
educação das mulheres e a sua participação 
e posição no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 36
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão a propor, no 
âmbito da sua nova estratégia de 
igualdade entre os géneros, medidas 
claras para combater de forma mais 
eficaz o assédio sexual no local de 
trabalho; lamenta que, não obstante a 
legislação da UE relativa à proteção dos 
indivíduos da discriminação no emprego, 
30% dos transexuais que se candidatam a 
um emprego sejam objeto de 
discriminação quando procuram um 
emprego, sendo as mulheres transexuais 
as que com maior probabilidade se 
sentiram discriminadas no ano que 
precedeu a sondagem LGBT da Agência 
dos Direitos Fundamentais; salienta que 
tal constitui uma violação da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
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Europeia; insta a Comissão Europeia a 
controlar de perto a eficácia dos 
organismos e procedimentos nacionais de 
tratamento de queixas no âmbito da 
aplicação das diretivas em matéria de 
igualdade entre homens e mulheres no 
que diz respeito à identidade de género, 
expressão de género e mudança de 
género; solicita à Comissão que faculte 
aos Estados-Membros os conhecimentos 
especializados sobre as formas de 
combater a discriminação no domínio do 
emprego em razão de «características 
sexuais»; insta a Comissão a apoiar e 
incentivar os Estados-Membros a 
incluírem transgéneros e intersexuais em 
formações de diversidade e a colaborar 
com os empregadores com vista a 
conceber medidas a tomar no local de 
trabalho, como por exemplo o fomento de 
procedimentos de recrutamento 
anónimos; insta os Estados-Membros a 
utilizarem os fundos do FSE para o 
combate ativo à discriminação contra 
transexuais, em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça;

Or. en

Alteração 37
Yana Toom

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Chama a atenção para a situação de 
desigualdade e vulnerabilidade em que se 
encontram as mulheres das minorias e 
oriundas da imigração no que diz respeito 
ao seu acesso à educação e ao mercado de 
trabalho;

Or. en
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Alteração 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a importância dos estudos
nas áreas das ciências, da tecnologia, da 
educação e da matemática, bem como a 
participação das mulheres nos setores de 
elevado crescimento, como o setor de 
investigação e desenvolvimento, assim 
como nas tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC); segundo um estudo 
sobre as mulheres ativas no setor das 
TIC1a, publicado pela Comissão Europeia 
em outubro de 2013, o ingresso de um 
maior número de mulheres no mercado 
de trabalho digital poderá conduzir a um 
aumento anual do PIB no território da 
UE de 9 mil milhões de euros; salienta 
que se regista uma queda alarmante do 
número de mulheres licenciadas em TIC 
(atualmente, apenas 29 em cada 1000 
mulheres licenciadas são diplomadas em 
informática ou num domínio relacionado 
com a mesma);

__________________
1 a Inquérito da Comissão Europeia sobre 
as mulheres ativas no setor das TIC, de 
outubro de 2013 -
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_pt.htm

Or. en

Alteração 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-A. Entende que no sector privado se 
verifica uma resistência à contratação de 
mulheres, existindo graves discriminações 
a favor dos candidatos do sexo masculino 
aquando do recrutamento;

Or. it

Alteração 40
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão a propor na sua 
nova estratégia para igualdade entre 
homens e mulheres medidas claras que 
visem lutar mais eficazmente contra o 
assédio sexual no local de trabalho;

Or. fr

Alteração 41
Zdzisław Krasnodębskis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na 
origem da posição que as mulheres 
ocupam no mercado de trabalho; frisa que 
a conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 

4. Frisa que a conciliação entre vida 
profissional e vida familiar é uma condição 
fundamental para a participação das 
mulheres no mercado de trabalho, que se 
deve promover investindo em 
infraestruturas de prestação de cuidados 
para crianças, idosos e doentes;
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homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no 
domínio da licença parental e da licença 
de paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

Or. pl

Alteração 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no 
domínio da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que, para além da 
discriminação direta, tem também de ser 
combatida a persistência de 
representações estereotipadas da 
masculinidade e da feminilidade, que 
reforça as estruturas e relações de poder 
desiguais entre as mulheres e os homens, 
constituindo um problema persistente que 
tem de ser resolvido; salienta que a 
repartição desigual das responsabilidades 
familiares é um dos fatores que está na 
origem da posição que as mulheres ocupam 
no mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo na prestação de 
cuidados a crianças e idosos, bem como 
na legislação no domínio da licença 
parental e da licença de paternidade, 
permitindo que tanto as mulheres como os 
homens trabalhem a tempo inteiro;

Or. en

Alteração 43
Enrique Calvet Chambon
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas 
de prestação de cuidados e encorajando 
os homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no 
domínio da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
alcançar a igualdade de género e que deve 
ser promovida, por exemplo, através da 
utilização da licença parental e da licença 
de paternidade, do investimento em 
infraestruturas de prestação de cuidados 
ou do incentivo a uma organização mais 
flexível dos horários de trabalho;

Or. es

Alteração 44
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na 
origem da posição que as mulheres 
ocupam no mercado de trabalho; frisa que 
a conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental 
para a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares é um dos 
aspetos que acresce à posição de 
desigualdade que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar pode ser útil enquanto fator que 
contribui para a igualdade entre homens 
e mulheres, tanto para os pais como para 
as mães, mas não abrange todas as 
dimensões da igualdade de género; destaca 
que, com vista a alcançar uma melhor 
conciliação, a solução poderia consistir 
tanto em investir em infraestruturas de 
prestação de cuidados como em encorajar 
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a participação dos homens no trabalho 
doméstico por via da legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, que deve ser acessível a 
ambos os progenitores, devendo, no 
entanto, prever-se fortes incentivos para 
os pais, bem como através de regimes de 
tempo de trabalho flexível; salienta que a 
repartição desigual das tarefas no 
domínio dos cuidados resulta igualmente 
da perceção pela sociedade dos papéis 
associados ao género e que é importante 
questionar esta perceção, como forma de 
alcançar uma repartição mais equitativa, 
tanto das tarefas relacionadas com a 
prestação de cuidados como do trabalho 
remunerado; insta a Comissão a abordar 
este aspeto na nova estratégia para a 
igualdade entre homens e mulheres; 
realça que os pais cujas famílias não 
correspondem aos padrões tradicionais de 
género continuam a ser vítimas de 
discriminação no local de trabalho, 
nomeadamente no que diz respeito à 
licença parental, às prestações de 
segurança social, ao acesso às prestações 
para os seus filhos, ao direito a usufruir 
de medidas que visam conciliar a vida 
profissional e privada no local de trabalho 
e a abonos familiares;

Or. en

Alteração 45
Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
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familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados, serviços de guarda 
de crianças e de pessoas dependentes, 
regimes de tempo de trabalho flexível e 
medidas adequadas de flexisegurança, 
bem como encorajando os homens a 
participarem no trabalho doméstico por via 
de legislação no domínio da licença 
parental e da licença de paternidade;

Or. it

Alteração 46
Elisabeth Morin-Chartier

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível; 

44. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação europeia
no domínio da licença parental e da licença 
de paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível; 

Or. fr

Alteração 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, bem como para a 
repartição, em parceria, das obrigações 
profissionais, por um lado, e familiares, 
por outro, que se deve promover 
investindo em infraestruturas de prestação 
de cuidados e encorajando os homens a 
participarem no trabalho doméstico por via 
de legislação no domínio da licença 
parental e da licença de paternidade, e de 
regimes de tempo de trabalho flexível;

Or. de

Alteração 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; chama a atenção 
para o facto de muitas mulheres não 
regressarem ao trabalho depois da 
gravidez; frisa que a conciliação entre vida 
profissional e vida familiar é uma condição 
fundamental para a igualdade de género, 
que se deve promover investindo em 
infraestruturas de prestação de cuidados, 
em serviços aos agregados familiares e em 
incentivos que encorajem os homens a 
participarem no trabalho doméstico por via 
de legislação no domínio da licença 
parental e da licença de paternidade, e de 
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regimes de tempo de trabalho flexível;

Or. it

Alteração 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível; o mesmo se aplica à 
conciliação da vida profissional e da 
prestação de cuidados, uma vez que os 
cuidados a familiares próximos 
continuam a ser sobretudo prestados pelas 
mulheres;

Or. de

Alteração 50
Lampros Fountoulis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
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mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

Devem ser tomadas medidas no sentido de 
aumentar o número de lugares nos 
centros de acolhimento de crianças, tanto 
no sector público como no sector privado, 
e de garantir que os respetivos horários de 
funcionamento estejam de acordo com os 
horários de trabalho dos pais para que os 
casais não tenham de se preocupar com a 
prestação de cuidados e o 
desenvolvimento dos filhos enquanto 
trabalham; 

Or. el

Alteração 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados, em particular, 
garantindo a educação das crianças a 
partir dos 0 anos e a prestação de 
cuidados aos idosos e às pessoas 
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paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

dependentes mediante serviços públicos 
universais, para além de encorajar os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível. A tendência deve 
orientar-se no sentido de estabelecer 
licenças de paternidade e de maternidade 
equitativas e intransmissíveis para o 
nascimento e a adoção de crianças, 
aumentando a duração da licença de 
paternidade até atingir a mesma duração 
da licença de maternidade. Tal permitiria 
reduzir a discriminação que as mulheres 
sofrem no trabalho e garantir o direito 
dos pais a ocuparem-se da guarda dos 
filhos;

Or. es

Alteração 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na origem 
da posição que as mulheres ocupam no 
mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover por meio de:

a) investimentos em infraestruturas de 
prestação de cuidados a crianças, pessoas 
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com deficiências, idosos e doentes, uma 
vez que são essencialmente as mulheres 
as prestadoras de cuidados e que estas 
tarefas não remuneradas têm 
repercussões negativas no seu trabalho 
profissional; 

b) incentivos à participação dos homens 
no trabalho doméstico por via de legislação 
no domínio da licença parental e da licença 
de paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

c) uma promoção de modelos positivos 
relativos a mecanismos de equilíbrio entre 
a vida profissional e familiar, tanto para 
as mulheres como para os homens, no 
âmbito de material didático a utilizar nas 
escolas em todos os níveis de ensino;

Or. en

Alteração 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares está na 
origem da posição que as mulheres 
ocupam no mercado de trabalho; frisa que 
a conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de cuidados e encorajando os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 
da licença parental e da licença de 
paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível;

4. Salienta que a repartição desigual das 
responsabilidades familiares é uma das 
fontes da posição que as mulheres ocupam 
no mercado de trabalho; frisa que a 
conciliação entre vida profissional e vida 
familiar é uma condição fundamental para 
a igualdade de género, que se deve 
promover investindo em infraestruturas de 
prestação de serviços públicos de saúde e 
na prestação universal de serviços sociais 
públicos, com destaque especial para a 
educação das crianças a partir de 0 anos 
de idade e para a prestação de cuidados a 
adultos que dependem desses serviços; 
destaca a necessidade de encorajar os 
homens a participarem no trabalho 
doméstico por via de legislação no domínio 



PE549.162v01-00 34/64 AM\1049534PT.doc

PT

da licença parental e da licença de 
paternidade, entre outros; realça que a 
licença de paternidade e a licença de 
maternidade de nascimento e adoção 
devem ser iguais e não transferíveis;

Or. en

Alteração 54
Jana Žitňanská

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Sublinha a necessidade de liberalizar 
as condições de trabalho demasiado 
rígidas nos Estados-Membros em causa, a 
fim de aumentar a flexibilidade dos 
horários de trabalho e proporcionar às 
mulheres mais hipóteses de conciliar vida 
familiar e profissional.

Or. sk

Alteração 55
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

Sugere que sejam fixadas recomendações 
europeias para os Estados-Membros no 
que diz respeito às condições e à duração 
mínimas das licenças de paternidade, com 
vista a uma maior participação dos 
homens nas responsabilidades familiares 
e das mulheres no mercado de trabalho;

Or. en
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Alteração 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Sublinha que a flexibilidade horária 
deve resultar da escolha de quem trabalha 
e não ser imposta pelo empregador; 
rejeita situações de flexibilidade e 
insegurança contratual que não permitem 
a organização e a estabilidade da vida 
familiar;

Or. pt

Alteração 57
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Convida os Estados-Membros a 
investirem em instituições de qualidade e 
a preços acessíveis para a prestação de 
cuidados a crianças, doentes, pessoas com 
deficiência, idosos e outras pessoas 
dependentes, a garantir que as 
instituições funcionem de acordo com 
horários flexíveis compatíveis com um 
emprego que ocupa todo o dia e que sejam 
acessíveis ao maior número de pessoas 
possível, tendo em vista o apoio à 
conciliação da vida profissional, familiar 
e pessoal; convida a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem o 
reconhecimento dos homens e das 
mulheres que cuidam dos filhos e de 
outras pessoas dependentes, de molde a 
garantir que lhes é pago um subsídio de 
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pessoa dependente a cargo e que lhes 
sejam concedidos direitos individuais em 
matéria de segurança social e de pensão; 
convida os parceiros sociais a 
apresentarem iniciativas específicas para 
validar as competências adquiridas 
durante um período de licença para a 
prestação de cuidados a uma pessoa 
dependente;

Or. en

Alteração 58
Maria Arena, Edouard Martin

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita à Comissão Europeia e aos 
Estados-Membros que criem uma licença 
de paternidade remunerada obrigatória de 
duração mínima de 10 dias úteis e que 
deem prioridade às medidas, legislativas e 
não legislativas, que permitam aos 
homens, e em particular aos pais, exercer 
o seu direito de conciliar a vida privada 
com a vida profissional, nomeadamente 
mediante a promoção da licença parental, 
que possa ser gozada indiferentemente 
pelo pai ou pela mão, sem possibilidade de 
ser transferida, nos primeiros anos da 
infância;

Or. fr

Alteração 59
Enrique Calvet Chambon

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. A infraestrutura de prestação de 
cuidados, bem como o pagamento do 
salário mínimo foram seriamente afetados 
com a crise e os cortes na prestação de 
serviços sociais em muitos 
Estados-Membros da UE; relembra que o 
Fundo Europeu de Investimentos 
Estratégicos (EFSI) pode assegurar 
projetos no domínio das infraestruturas 
sociais;

Or. es

Alteração 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Lamenta a retirada, por parte do 
Conselho, do projeto de diretiva da 
licença de maternidade, que previa, entre 
outros, a garantia de 20 semanas de 
licença de maternidade e 2 semanas de 
paternidade integralmente pagas e a 
proteção das recentes mães trabalhadoras 
no regresso ao trabalho, pondo em 
causa o consenso para reforçar os direitos 
das famílias e das mães trabalhadoras;

Or. pt

Alteração 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-B. Insta os Estados-Membros a 
salvaguardarem os seus direitos de 
maternidade, a tomarem medidas para 
impedir o despedimento abusivo de 
funcionárias durante a gravidez e a 
protegerem as mulheres e os homens com 
responsabilidades na prestação de 
cuidados contra o despedimento abusivo; 
apela igualmente ao Conselho para que 
acelere a adoção da diretiva relativa à 
implementação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da 
saúde das trabalhadoras grávidas, 
puérperas ou lactantes no trabalho;

Or. en

Alteração 62
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Considera ainda que é urgente 
adotar uma posição comum do Conselho 
referente à revisão da diretiva relativa à 
implementação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da 
saúde das trabalhadoras grávidas, 
puérperas ou lactantes no trabalho;

Or. fr

Alteração 63
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-C. Salienta que, sem uma legislação 
europeia relativa à licença de 
paternidade, uma revisão da licença de 
maternidade e o reforço dos serviços 
públicos que apoiam a integração das 
mulheres no mercado de trabalho, a 
União não poderá dar uma resposta à 
crise demográfica, que se traduzirá num 
défice de 24 milhões de trabalhadores até 
2040; salienta que uma subida da taxa de 
emprego feminino até os níveis do 
emprego masculino reduziria para 3 
milhões essa carência de mão de obra;

Or. fr

Alteração 64
Zdzisław Krasnodębski

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate 
à pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género;

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e o baixo rendimento entre os 
agregados familiares sustentados por mães 
solteiras;

Or. pl

Alteração 65
Joëlle Mélin
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate 
à pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género; 

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres pode ser alcançado através de 
políticas de apoio à solidariedade entre 
gerações;

Or. fr

Alteração 66
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as 
interrupções de carreira feitas pelas 
mulheres, a disparidade salarial entre 
homens e mulheres, a desigualdade nas 
pensões de reforma e a pobreza entre os 
agregados familiares sustentados por mães
solteiras, e que o objetivo de reduzir o 
número de pobres em 20 milhões até 2020 
pode ser alcançado através de políticas de 
combate à pobreza baseadas na integração 
da perspetiva de género;

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de diversos fatores, como a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma, as responsabilidades na 
prestação de cuidados e as interrupções 
associadas, o apoio insuficiente e os 
sistemas de tributação, que afetam os 
agregados familiares sustentados por mães 
solteiras; salienta que as múltiplas 
discriminações de que as mulheres são 
vítimas, com base, nomeadamente, na 
identidade de género, na expressão de 
género e nas características do sexo, 
contribuem para feminização da pobreza; 
salienta que o objetivo de reduzir o 
número de pobres em 20 milhões até 2020 
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só pode ser alcançado através de políticas 
de combate à pobreza baseadas na 
integração da perspetiva de género e 
apoiadas por medidas de luta contra a 
pobreza das mulheres; sublinha, neste 
contexto, a importância da avaliação do 
impacto dos sistemas de segurança social, 
de tributação, de prestações sociais e dos 
modelos de organização do tempo de 
trabalho, entre outros, nas diferenças de 
género, bem como da modificação das 
políticas sempre que o seu impacto nas 
mulheres seja negativo; recorda a 
importância de uma plena aplicação da 
legislação contra a discriminação 
seguindo uma abordagem transversal a 
fim de reduzir a pobreza das mulheres;

Or. en

Alteração 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género;

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres (16,4 %), a desigualdade nas 
pensões de reforma (39 %) e a pobreza 
entre os agregados familiares sustentados 
por mães solteiras, e que o objetivo de 
reduzir o número de pobres em 20 milhões 
até 2020 pode ser alcançado através de 
políticas de combate à pobreza baseadas na 
integração da perspetiva de género;

Or. en
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Alteração 68
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género;

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras 
ou mães que criam uma criança com 
deficiência, e que o objetivo de reduzir o 
número de pobres em 20 milhões até 2020 
pode ser alcançado através de políticas de 
combate à pobreza e de programas de ação 
que dediquem especial atenção às 
mulheres carenciadas, com deficiência ou 
que criam uma criança com deficiência e 
que se baseiem na integração da perspetiva 
de género;

Or. hu

Alteração 69
Elisabeth Morin-Chartier

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, 
desigualdades de género a nível da 
evolução das carreiras profissionais, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
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perspetiva de género; alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género; 

Or. fr

Alteração 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género;

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
discriminação e à pobreza baseadas na 
integração da perspetiva de género;

Or. en

Alteração 71
Maria Arena, Edouard Martin

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, o facto de 
os seus empregos serem frequentemente 
regidos por contratos atípicos (tempos 
parciais forçados, contratos a prazo, 
trabalho provisório, contratos sem 
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que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género; 

especificação de horário) ou a ausência 
de estatuto dos cônjuges que ajudam 
trabalhadores independentes, fatores 
esses que geram disparidades salariais
entre homens e mulheres, desigualdade nas 
pensões de reforma e pobreza entre os 
agregados familiares sustentados por mães 
solteiras, e que o objetivo de reduzir o 
número de pobres em 20 milhões até 2020 
pode ser alcançado através de políticas de 
combate à pobreza baseadas na integração 
da perspetiva de género; sublinha que se 
verificam disparidades salariais entre 
homens e mulheres mesmo relativamente 
a contratos do mesmo tipo e que a 
resolução deste problema passa, 
nomeadamente, pela correta aplicação da 
diretiva relativa à luta contra a 
discriminação laboral pelos Estados-
Membros;

Or. fr

Alteração 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género;

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate à 
pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género. Entre as mulheres 
mais velhas, em particular, registam-se 
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taxas de pobreza elevadas visto que 
muitas delas não trabalharam fora de 
casa tempo suficiente para receberem 
uma reforma decente; é, por isso, 
necessário aumentar o número de pensões 
não contributivas.

Or. es

Alteração 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 pode ser 
alcançado através de políticas de combate 
à pobreza baseadas na integração da 
perspetiva de género;

5. Salienta que a feminização da pobreza é 
o resultado de fatores como as interrupções 
de carreira feitas pelas mulheres, a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, a desigualdade nas pensões de 
reforma e a pobreza entre os agregados 
familiares sustentados por mães solteiras, e 
que o objetivo de reduzir o número de 
pobres em 20 milhões até 2020 exige 
mudanças no acesso das mulheres ao 
mercado de trabalho, juntamente com
políticas de combate à pobreza baseadas na 
integração da perspetiva de género;

Or. en

Alteração 74
Jana Žitňanská

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo) 

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta novamente a necessidade de 
criar regimes flexíveis para as licenças 
parentais durante os primeiros anos de 
ensino da criança, no sentido de garantir 
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uma maior liberdade individual no 
equilíbrio entre vida familiar e 
profissional.

Or. sk

Alteração 75
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que as medidas de 
austeridade tomadas nos países do sul da 
Europa afetaram sobremaneira as 
mulheres, que são confrontadas com 
reduções salariais e de prestações sociais, 
tendo simultaneamente obrigações 
familiares que as impedem de se 
afastarem da região em que vivem; 
sublinha que uma nova estratégia para a 
igualdade dos géneros deve corrigir o 
impacto negativo das medidas de 
austeridade nas mulheres na Europa;

Or. en

Alteração 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a disparidade salarial 
entre homens e mulheres decorre de uma 
participação deficiente das mulheres no 
mercado de trabalho, de uma segregação 
vertical e horizontal e do facto de os 
setores em que as mulheres estão mais 
representadas se caracterizarem 
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frequentemente por remunerações 
inferiores; salienta ainda a necessidade de 
se acompanhar a disparidade salarial 
entre homens e mulheres nos setores 
público e privado, bem como a 
necessidade de transparência no 
reconhecimento dessa disparidade nos 
locais de trabalho;

Or. en

Alteração 77
Michaela Šojdrová

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que, embora as mulheres 
trabalhem durante a licença de 
maternidade, adquirem outras 
competências que não as exigidas pelo 
mercado de trabalho, como confirmado 
pelo inquérito PIAAC sobre as 
competências dos adultos, o que, em 
última instância, as coloca em 
desvantagem; por conseguinte, a atenção 
deve concentrar-se no processo de 
integração das pessoas na força de 
trabalho após a conclusão da sua licença 
parental ou de maternidade, através de 
regimes de trabalho flexível, de 
oportunidades de teletrabalho e de apoio 
para renovar as respetivas competências 
profissionais mediante formações e 
cursos;

Or. cs

Alteração 78
Maria Arena, Edouard Martin

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com a mudança do 
ónus da prova previsto na Diretiva 
2006/54/CE a favor das mulheres 
consideradas vítimas de discriminação 
sexual no âmbito de recursos jurídicos, 
mas salienta que esta disposição só ficará 
operacional se for reconhecido o direito 
de acesso dessas mulheres à informação 
na posse dos empregadores, tal como 
proposto pela Comissão Europeia na 
Diretiva 97/80/CE relativa ao ónus da 
prova nos casos de discriminação baseada 
no sexo, mas não aprovado;

Or. fr

Alteração 79
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha que cabe à Comissão a 
responsabilidade de tomar medidas que 
visem ultrapassar o impasse no Conselho 
no que diz respeito à legislação em 
matéria de transparência e de um maior 
equilíbrio de género no recrutamento para 
cargos decisórios;

Or. en

Alteração 80
Jérôme Lavrilleux

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios a fim 
de lutar contra o fenómeno do «teto de 
vidro» identificado na grande maioria dos 
Estados-Membros da União;

Or. fr

Alteração 81
Biljana Borzan

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de medidas 
ativas em prol de um recrutamento 
transparente e equilibrado do ponto de 
vista do género para cargos decisórios;

Or. en

Alteração 82
Elisabeth Morin-Chartier

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

Sublinha a necessidade de transparência e 
de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios com 
base em critérios idênticos e objetivos;

Or. fr

Alteração 83
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de que a 
estratégia da UE para a igualdade entre 
homens e mulheres para o período após 
2015 promova uma representação 
equitativa de homens e mulheres em todos 
os aspetos do processo decisório, 
nomeadamente nas instituições da UE;  
considera que esta estratégia deve incluir 
um plano de ação com este objetivo; 
salienta a necessidade de reforçar a
transparência e o equilíbrio de género 
também no recrutamento para cargos 
decisórios;

Or. en

Alteração 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Chama a atenção para o facto de 
apenas 33% dos cargos executivos e de 
gestão serem ocupados por mulheres e
sublinha a necessidade de transparência e 
de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

Or. it

Alteração 85
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios; 
solicita igualmente ao Conselho que 
acelere o processo de adoção da diretiva 
relativa à melhoria do equilíbrio entre 
homens e mulheres no cargo de 
administrador não executivo das 
empresas cotadas em bolsa e a outras 
medidas conexas;

Or. en

Alteração 86
Maria Arena, Edouard Martin

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios; 
considera que é urgente a conclusão de 
um acordo entre o Parlamento e o 
Conselho sobre a presença das mulheres 
nos conselhos de administração das 
empresas cotadas na bolsa;

Or. fr

Alteração 87
Jana Žitňanská

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios, bem 
como para incentivar a melhoria das 
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condições de trabalho nos sectores de 
menor rendimento em que as mulheres 
estão sobre-representadas;

Or. sk

Alteração 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios, não 
só no mundo empresarial, mas também 
nas instituições políticas e em quadros 
superiores no ensino universitário;

Or. es

Alteração 89
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios;

6. Sublinha a necessidade de transparência 
e de um maior equilíbrio de género na 
nomeação para cargos decisórios, tanto no 
domínio da economia como da política;

Or. sl

Alteração 90
Miapetra Kumpula-Natri

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

Salienta ainda a necessidade de 
regulamentação mais apertada 
relativamente à discriminação contra as 
mulheres no local de trabalho e de 
sanções mais rígidas contra os 
empregadores que a praticam. 

Or. en

Alteração 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Entende que devem ser criadas 
iniciativas e medidas, sobretudo no 
domínio da educação, nomeadamente no 
ensino superior, a fim de combater as 
perceções estereotipadas sobre o emprego 
feminino, promovendo o 
empreendedorismo e a escolha de 
carreiras no domínio da ciência e no setor 
das TIC por parte das mulheres, o que 
fomentaria significativamente o 
crescimento económico e a 
competitividade da Europa;

Or. en

Alteração 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Frisa a importância de encorajar o 
emprego feminino e de garantir maior 
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proteção social para as mulheres 
empresárias;

Or. it

Alteração 93
Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita aos Estados-Membros que, 
no âmbito da adjudicação de contratos 
públicos a empresas cotadas na bolsa, 
utilizem plenamente as disposições da 
nova diretiva relativa aos contratos 
públicos adotando a igualdade de género 
no conselho de administração da empresa 
como critério de adjudicação do contrato;

Or. fr

Alteração 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Defende a introdução de quotas por 
género para cargos não executivos nos 
conselhos de administração das empresas, 
bem como de processos transparentes 
para a designação dos mesmos, 
incentivando assim os setores público e 
privado a prever regimes voluntários para 
promover mulheres em cargos de gestão e 
exortando o Conselho Europeu a adotar, 
finalmente, uma posição comum na 
sequência da primeira leitura do PE sobre 
a diretiva relativa à presença de mulheres 
nos conselhos de administração; 
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Or. en

Alteração 95
Mara Bizzotto

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que 
têm um impacto negativo na segurança 
social das mulheres, e para os níveis de 
PIB da UE; solicita a criação de 
incentivos para que empregadores e 
trabalhadores transitem da economia 
informal para a economia formal.

Suprimido

Or. it

Alteração 96
Maria Arena, Edouard Martin

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que 
afeta uma vasta percentagem de 
mulheres, nomeadamente no âmbito do 
trabalho doméstico, e tem um impacto 
negativo na sua segurança social e nos
níveis de PIB da UE; considera, a este 
respeito, que é fundamental que todos os 
Estados-Membros participem 
obrigatoriamente nas atividades da futura 
Plataforma Europeia, tendo em vista o 
reforço da cooperação na prevenção e 
dissuasão do trabalho não declarado;

Or. fr
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Alteração 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a aplicação efetiva das 
sanções aos empregadores que operam na
economia informal.

Or. en

Alteração 98
Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado 
desempenhado por mulheres, que têm um 
impacto negativo no rendimento, na 
cobertura da segurança social e na 
proteção das mulheres, bem como nos
níveis de PIB da UE; solicita a criação de 
medidas políticas que ofereçam incentivos 
para que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal; sublinha a necessidade 
de abordar em particular o trabalho 
doméstico, realizado sobretudo por 
mulheres, enquanto desafio específico, 
dado que ocorre no setor informal, é 
conspícuo e, por natureza, invisível, o que 
requer o desenvolvimento de medidas 
apropriadas para resolver a questão de 
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forma eficaz.

Or. en

Alteração 99
Jérôme Lavrilleux

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que tem
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, impede a aprendizagem ao 
longo da vida, fragiliza os direitos sociais 
adquiridos em matéria de saúde e 
segurança no trabalho e reduz os níveis 
de PIB da UE; solicita a criação de 
incentivos para que empregadores e 
trabalhadores transitem da economia 
informal para a economia formal;

Or. fr

Alteração 100
Jérôme Lavrilleux

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal; recorda que, neste
contexto, a criação de uma Plataforma 
Europeia para reforçar a cooperação na 
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prevenção e dissuasão do trabalho não 
declarado constitui uma alavanca 
essencial.

Or. fr

Alteração 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado e de 
falso emprego por conta própria, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal;

Or. it

Alteração 102
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo para os níveis de PIB 
da UE e para a segurança social das 
mulheres, particularmente nos setores em 
que estas estão mais presentes, tais como 
o trabalho em residências particulares –
serviços de limpeza, acompanhamento de 
crianças ou prestação de cuidados a 
idosos ou a pessoas com deficiência; 
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solicita a criação de incentivos para que 
empregadores e trabalhadores melhorem a 
transição da economia informal para a 
economia formal.

Or. en

Alteração 103
Lampros Fountoulis

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que
normalmente se verificam entre as 
mulheres que trabalham a partir de casa 
para contribuírem para o rendimento 
familiar. Além disso, realça que os 
elevados índices de trabalho não 
declarado têm um impacto negativo na 
segurança social das mulheres, e para os 
níveis de PIB da UE, permitindo também 
que alguns empregadores evitem impostos 
e contribuições mais facilmente. Solicita a 
criação de incentivos para que 
empregadores e trabalhadores transitem da 
economia informal para a economia 
formal.

Or. el

Alteração 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 

7. O combate à fraude fiscal – em 
especial, a cometida por grandes 
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um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

empresas, que tem maior impacto na 
economia – constitui um aspeto 
fundamental para financiar a extensão da 
licença de paternidade e os serviços 
públicos necessários para incentivar a 
integração das mulheres no mercado de 
trabalho em condições de igualdade. Além 
disso, os elevados índices de trabalho não 
declarado têm um impacto negativo na 
segurança social das mulheres, e para os 
níveis de PIB da UE; solicita a criação de 
incentivos para que empregadores e 
trabalhadores transitem da economia 
informal para a economia formal.

Or. es

Alteração 105
Georgi Pirinski

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal.

7. Chama a atenção para os elevados 
índices de trabalho não declarado, que têm 
um impacto negativo na segurança social 
das mulheres, e para os níveis de PIB da 
UE; solicita a criação de incentivos para 
que empregadores e trabalhadores 
transitem da economia informal para a 
economia formal; insiste em que a questão 
do trabalho não declarado, que afeta de 
forma negativa a segurança social das 
mulheres, seja incluída como uma 
prioridade máxima no programa de 
trabalho da futura Plataforma Europeia 
para lidar com o trabalho não declarado.

Or. en

Alteração 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena
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Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Frisa a necessidade de reconhecer a 
adjudicação de contratos públicos como 
um potencial instrumento para melhorar 
as políticas de inclusão social e entende 
que a adjudicação de contratos públicos 
deve ser utilizada como um instrumento 
para melhorar a igualdade entre homens 
e mulheres através, por exemplo, do 
estabelecimento de requisitos de 
anti-discriminação e de critérios de 
igualdade dos géneros como 
pré-condições para a adjudicação de 
contratos públicos, quando aplicável;

Or. en

Alteração 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Convida os Estados-Membros a 
intensificarem a luta contra o trabalho 
não declarado e precário, nomeadamente 
«mini-empregos» e falsos empregos a 
tempo parcial, e a garantirem a todos os 
trabalhadores uma proteção social 
adequada; considera ainda que importa 
condenar o abuso de contratos de 
trabalho atípicos, que visam evitar o 
cumprimento de obrigações em matéria de 
emprego e de proteção social;

Or. en
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Alteração 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta que as vítimas do trabalho 
não declarado são essencialmente 
mulheres, nem sempre por escolha 
própria; apela a uma política abrangente 
contra empregadores que ocupem 
mulheres nesse regime;

Or. en

Alteração 109
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Recomenda ainda que, à medida que 
a composição e a definição das famílias se 
altera ao longo do tempo, as leis relativas 
à família e ao trabalho se tornem mais 
abrangentes no que respeita às famílias 
monoparentais e às famílias LGBT;

Or. en

Alteração 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Lamenta que a Comissão pretenda 
retirar a proposta de diretiva relativa à 
licença de maternidade, adiando assim a 
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criação de um quadro legislativo e social 
harmonizado.

Or. it

Alteração 111
Maria Arena, Edouard Martin

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Considera que as políticas e 
instrumentos de luta contra o desemprego 
dos jovens, como a Garantia para a 
Juventude e a Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens, devem responder às 
necessidades específicas dos rapazes e 
raparigas e permitir-lhes aceder ao 
mercado de trabalho; recorda, por outro 
lado, que a percentagem das raparigas 
que não trabalham, não estudam e não 
seguem uma formação (NEET) é superior 
à dos rapazes.

Or. fr

Alteração 112
Miapetra Kumpula-Natri

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Afirma que a representação 
equitativa das mulheres nos conselhos de 
administração das empresas e nos cargos 
decisórios dos Estados-Membros não 
aumentou suficientemente de forma 
voluntária, devendo, por isso, 
considerar-se a implementação de quotas 
como a solução temporária mais eficaz 
para assegurar a representação paritária 
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dos géneros. 

Or. en


