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6.6.2017 A8-0197/1 

Alteração  1 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que o aumento 

crescente da responsabilidade individual 

por decisões de poupança com diferentes 

riscos também significa que os indivíduos 

devem estar informados com clareza das 

opções existentes e dos riscos associados; 

que tanto as mulheres como os homens, 

mas em particular as mulheres, têm de ser 

apoiados, tendo em vista melhorar a sua 

literacia financeira, para poderem tomar 

decisões informadas num domínio cada vez 

mais complexo; 

H. Considerando que o aumento 

crescente da responsabilidade individual 

por decisões de poupança com diferentes 

riscos também significa que os indivíduos 

devem estar informados com clareza das 

opções existentes e dos riscos associados; 

que a crise demonstrou que os fundos de 

pensões privados dependem da evolução 

dos mercados financeiros, o que, em 

muitos casos, põe em risco as pensões dos 

idosos, por vezes mal informados sobre as 

implicações de subscrever tais fundos; que 

tanto as mulheres como os homens, mas 

em particular as mulheres, têm de ser 

gratuitamente apoiados, tendo em vista 

melhorar a sua literacia financeira, para 

poderem tomar decisões informadas num 

domínio cada vez mais complexo; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Alteração  2 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  H-A. Considerando que os sindicatos e a 

negociação coletiva podem desempenhar 

um papel fundamental para garantir a 

proteção dos direitos dos idosos; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Alteração  3 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando T-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  T-A. Considerando que as recentes 

reformas dos regimes de pensões nos 

Estados-Membros aumentaram a idade de 

reforma, reduziram os níveis de 

indexação para a sua atualização, 

reforçaram os aspetos contributivos, tais 

como a duração e a continuidade dos 

períodos de contribuição para ter direito 

aos benefícios, promoveram o papel dos 

regimes de pensões privados e 

contribuíram para o aumento da 

disparidade entre as pensões dos homens 

e das mulheres; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Alteração  4 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AF-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AF-A. Considerando que um maior 

investimento na prestação de cuidados de 

saúde públicos universais, numa rede de 

serviços sociais na esfera pública e numa 

infraestrutura de prestação de cuidados 

de qualidade a pessoas dependentes 

ajudaria a garantir que as pessoas 

pudessem exercer o seu direito a uma vida 

condigna na velhice; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Alteração  5 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Salienta que as elevadas taxas de 

desemprego, juntamente com o impacto 

da crise económica e financeira, 

obrigaram muitas famílias a depender de 

uma única fonte de rendimento, em 

muitos casos a pensão auferida pelos 

idosos; declara-se convicto de que uma 

sociedade humana tem necessariamente 

de se basear no princípio da solidariedade 

entre as gerações; define a justiça 

intergeracional como a distribuição 

equitativa dos benefícios e encargos entre 

as gerações; considera que a cooperação 

efetiva entre as gerações se baseia na 

solidariedade e deve fundar-se no respeito 

mútuo, na responsabilidade e na 

solicitude, sem prejuízo da 

responsabilidade última e fundamental, 

que deve ser assumida pelos Estados-

Membros; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Alteração  6 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Reconhece igualmente, a este 

propósito, que os fatores fundamentais 

para prevenir e atenuar a disparidade 

entre as pensões dos homens e das 

mulheres são o acesso das mulheres ao 

mercado de trabalho, com emprego de 

qualidade, apoio para a progressão na 

carreira e melhor equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida pessoal tanto para 

homens como para mulheres, bem como 

combater a segregação entre os géneros 

na educação e no emprego;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Alteração  7 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-B. Recorda o importante papel 

desempenhado pelos parceiros sociais no 

debate das questões referentes ao salário 

mínimo, no pressuposto do respeito do 

princípio da subsidiariedade; frisa o 

importante papel dos sindicatos e dos 

acordos de negociação coletiva para 

garantir que os idosos possam aceder a 

pensões públicas, em linha com os 

princípios da solidariedade entre gerações 

e da igualdade de género; salienta a 

importância de se ter na devida conta os 

parceiros sociais no momento de se 

tomarem decisões políticas que alterem 

aspetos legais importantes das condições 

de elegibilidade para gerar o direito a 

uma pensão; exorta a União e os Estados-

Membros a definirem e aplicarem 

políticas, em cooperação com os parceiros 

sociais e as organizações de promoção da 

igualdade de género, que reduzam a 

disparidade salarial entre homens e 

mulheres; recomenda que os Estados-

Membros ponderem a aferição regular 

das diferenças salariais, como 

complemento destes esforços; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/8 

Alteração  8 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-C. Insta os Estados-Membros a 

porem em prática medidas que respeitem 

e previnam a pobreza dos trabalhadores 

cuja saúde não lhes permita laborar até à 

idade legal de reforma; entende que 

devem ser mantidas as disposições em 

matéria de reforma antecipada para os 

trabalhadores que estejam expostos a 

condições de trabalho árduas ou de risco; 

considera que aumentar as taxas de 

emprego através de empregos de 

qualidade pode ajudar a reduzir, 

substancialmente, o futuro aumento do 

número de pessoas impossibilitadas de 

trabalhar até à idade legal da reforma e, 

por conseguinte, aliviar os encargos 

financeiros resultantes do 

envelhecimento; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Alteração  9 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-D. Manifesta profunda preocupação 

perante o impacto das recomendações 

específicas por país (REP), orientadas 

pela austeridade, nos regimes de pensões 

e respetiva sustentabilidade e no acesso a 

pensões de reforma baseadas em 

quotizações num número crescente de 

Estados-Membros, e perante os efeitos 

negativos das REP nos níveis de 

rendimento e nas transferências sociais 

necessárias para erradicar a pobreza e a 

exclusão social; 

Or. en 



 

AM\1127458PT.docx  PE605.501v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

6.6.2017 A8-0197/10 

Alteração  10 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta a Comissão a proceder a uma 

avaliação exaustiva do impacto nos grupos 

mais vulneráveis e, em especial, nas 

mulheres, das recomendações específicas 

por país (REP), bem como das 

recomendações do Livro Branco de 2012 

sobre as pensões, que visa combater as 

causas da disparidade de género nas 

pensões, assim como a definir um 

indicador oficial das disparidades de 

género nas pensões e a efetuar uma 

vigilância sistemática; requer a avaliação 

adequada e a monitorização do impacto em 

termos de género das recomendações ou 

das medidas tomadas até à data;  exorta a 

Comissão a apoiar a elaboração de 

estatísticas ventiladas por género e a 

investigação com vista a reforçar o 

acompanhamento e a avaliação dos efeitos 

das pensões de reforma na prosperidade e 

no bem-estar das mulheres; 

7. Insta a Comissão a proceder a uma 

avaliação exaustiva do impacto nos grupos 

mais vulneráveis e, em especial, nas 

mulheres, das recomendações específicas 

por país (REP), bem como das 

recomendações do Livro Branco de 2012 

sobre as pensões, que visa combater as 

causas da disparidade de género nas 

pensões, assim como a definir um 

indicador oficial das disparidades de 

género nas pensões e a efetuar uma 

vigilância sistemática; requer a avaliação 

adequada e a monitorização do impacto em 

termos de género das recomendações ou 

das medidas tomadas até à data; exorta a 

Comissão a incluir um indicador para a 

disparidade de género nas pensões nos 

indicadores do painel de avaliação e a 
apoiar o desenvolvimento de estatísticas 

ventiladas por género e a investigação com 

vista a reforçar o acompanhamento e a 

avaliação dos efeitos das pensões de 

reforma na prosperidade e no bem-estar 

das mulheres; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Alteração  11 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  13-A. Solicita aos Estados-Membros e à 

Comissão que assegurem a aplicação do 

princípio da não discriminação e 

igualdade no mercado de trabalho e no 

acesso ao emprego e, em particular, 

adotem medidas de proteção social para 

assegurar que a remuneração das 

mulheres e os seus direitos no plano das 

prestações sociais, incluindo as pensões, 

estejam em consonância com o princípio 

de salário igual para trabalho igual, ou de 

salário igual para trabalho de valor igual, 

independentemente de ser levado a cabo 

por homens ou por mulheres; insta os 

Estados-Membros a estabelecerem 

medidas adequadas para reprimir 

violações do princípio da igualdade de 

remuneração pelo mesmo trabalho ou por 

trabalho de valor igual entre homens e 

mulheres; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Alteração  12 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Exorta os Estados-Membros a 

aplicarem as recomendações da Comissão 

relativas a transparência salarial, 

descrições e classificações de funções 

neutras do ponto de vista do género e 

inversão do ónus da prova quando se 

contesta a discriminação em razão do 

género no local de trabalho; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Alteração  13 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Considera que os aumentos nos 

setores com mais baixos salários, nos 

quais as mulheres estão em maioria, 

devem ser o instrumento recomendado 

para alcançar tal objetivo; apela aos 

Estados-Membros para que adotem 

medidas que assegurem a cobertura das 

pensões para os trabalhadores atípicos, 

em pé de igualdade com os demais 

trabalhadores; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Alteração  14 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Relembra o seu apelo à Comissão 

para que apresente uma proposta de 

diretiva relativa às licenças dos 

cuidadores que proporcione aos 

prestadores de cuidados uma 

remuneração e uma proteção social 

adequadas e para que elabore um quadro 

de boas práticas em matéria de conceção 

de sistemas de créditos de pensão em 

todos os Estados-Membros, com vista a 

modernizar e alargar este instrumento em 

toda a UE, promovendo, assim, a redução 

da disparidade nas pensões entre homens 

e mulheres; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Alteração  15 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Solicita aos Estados-Membros que 

assegurem a criação de suficientes 

serviços públicos de qualidade, adequados 

e a preços abordáveis; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Alteração  16 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  30-A. Alerta para os riscos para a 

igualdade de género resultantes da 

mudança de um modelo de pensões da 

segurança social para pensões 

financiadas individualmente, uma vez que 

as pensões individuais têm por base 

contribuições próprias e não compensam 

o tempo despendido a tratar de crianças e 

outros familiares dependentes, nem os 

períodos de desemprego, as baixas por 

doença ou a deficiência; salienta que as 

reformas dos sistemas de pensões que 

vinculam os benefícios sociais ao 

crescimento e à situação dos mercados de 

trabalho e financeiros se centram apenas 

nos aspetos macroeconómicos e 

negligenciam o propósito social das 

pensões; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Alteração  17 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  33-A. Insiste em que as diferenças entre 

a esperança média de vida dos homens e 

das mulheres podem também conduzir, 

direta ou indiretamente, a situações de 

desfavorecimento em termos de 

benefícios, em especial no que diz respeito 

a pensões; regista a tendência comum de 

solicitar aos Estados-Membros que 

aumentem gradualmente a idade da 

reforma, o que não permite a renovação 

geracional ou o equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida privada, 

especialmente porque os empregos mal 

remunerados são, com maior frequência, 

ocupados pelas mulheres;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Alteração  18 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

A necessidade de uma estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de 

reforma em função do género 

2016/2061(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  34-A. Salienta que a utilização do fator 

da sustentabilidade, que associa as 

tendências em matéria de pensões à 

esperança de vida e ao envelhecimento da 

população, o que pode  aumentar a 

pressão financeira sobre os sistemas 

públicos de segurança social, pode ser 

ultrapassada, entre outros aspetos, através 

de uma política económica de promoção 

do desenvolvimento e do emprego por 

meio de novos investimentos públicos e de 

uma melhor redistribuição dos 

rendimentos; 

Or. en 

 

 


