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13.1.2021 A9-0229/1

Alteração 1
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que os números 
oficiais relativos à mortalidade revelam 
que os homens têm uma taxa de 
mortalidade mais elevada do que as 
mulheres devido ao vírus, enquanto as 
mulheres correm maior risco de o contrair, 
atendendo à sua representação 
desproporcionadamente elevada entre os 
trabalhadores da primeira linha em sectores 
essenciais na atual crise;

C. Considerando que os números 
oficiais iniciais relativos à mortalidade 
revelam que os homens mais velhos têm 
uma taxa de mortalidade mais elevada do 
que as mulheres devido ao vírus, enquanto 
as mulheres correm maior risco de o 
contrair, atendendo à sua representação 
desproporcionadamente elevada entre os 
trabalhadores da primeira linha em sectores 
essenciais na atual crise;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Alteração 2
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que o inquérito do 
Eurofound demonstra que a crise de 
COVID-19 coloca um sério risco de 
assistirmos a um retrocesso de várias 
décadas nas conquistas em matéria de 
igualdade de género em termos de 
participação no mercado de trabalho, em 
especial se a atividade for ainda mais 
dificultada em sectores nos quais as 
mulheres estão sobrerrepresentadas30; que 
o inquérito demonstra que a redução na 
disparidade de género no emprego tem 
estagnado nos últimos anos e que as 
disparidades persistentes no atinente à 
participação no emprego custaram à 
Europa mais de 335 mil milhões de euros 
por ano, o que corresponde a 2,41% do PIB 
da UE em 201931;

J. Considerando que o inquérito do 
Eurofound demonstra que a crise de 
COVID-19 coloca um sério risco de 
assistirmos a um retrocesso de várias 
décadas nas conquistas em matéria de 
igualdade de género em termos de 
participação no mercado de trabalho, em 
especial se a atividade for ainda mais 
dificultada em sectores nos quais as 
mulheres estão sobrerrepresentadas30; que 
o inquérito demonstra que a redução na 
disparidade de género no emprego 
estagnou entre 2015 e 2018 e que as 
disparidades persistentes no atinente à 
participação no emprego custaram à 
Europa mais de 335 mil milhões de euros 
por ano, o que corresponde a 2,41% do PIB 
da UE em 201931;

_________________ _________________
30 Eurofound, Inquérito COVID-19, 2020 30 Eurofound, Inquérito COVID-19, 2020
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(Colmatar as disparidades de género no 
emprego – defender o progresso e 
responder aos desafios da COVID-19) 
(2020).

31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(Colmatar as disparidades de género no 
emprego – defender o progresso e 
responder aos desafios da COVID-19) 
(2020).
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13.1.2021 A9-0229/3

Alteração 3
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que o impacto de 
género da crise se encontra bem 
documentado, nomeadamente, no trabalho 
do EIGE e da ONU Mulheres; que, porém, 
é difícil medir o impacto total da crise, 
devido à falta de dados comparáveis 
desagregados por género nos 
Estados-Membros; que a pandemia de 
COVID-19 tem tido um impacto sem 
precedentes no mercado de trabalho 
europeu; que a situação tem de ser 
cuidadosamente analisada por sector, com 
dados desagregados por género e por idade, 
tanto ao longo ao longo da crise, como 
durante o período de recuperação; que as 
consequências económicas, sociais e de 
emprego da pandemia ainda são 
desconhecidas, mas que estudos 
preliminares sugerem perdas significativas 
de postos de trabalho nos sectores dos 
serviços e da indústria; que, em 
contrapartida, outros sectores têm 
preservado a segurança no emprego apesar 
da crise, nomeadamente os sectores 
público, da saúde e das TIC;

K. Considerando que o impacto de 
género da crise se encontra bem 
documentado, nomeadamente, no trabalho 
do EIGE e da ONU Mulheres; que, porém, 
é difícil medir o impacto total da crise, 
devido à falta de dados comparáveis 
desagregados por género nos 
Estados-Membros; que a pandemia de 
COVID-19 tem tido um impacto sem 
precedentes no mercado de trabalho 
europeu; que a situação tem de ser 
cuidadosamente analisada por sector, com 
dados desagregados por género e por idade, 
tanto ao longo ao longo da crise, como 
durante o período de recuperação; que as 
consequências económicas, sociais e de 
emprego da pandemia ainda são 
desconhecidas, mas que estudos 
preliminares, incluindo da Eurofound, 
sugerem perdas significativas de postos de 
trabalho nos sectores dos serviços e da 
indústria, bem como nos sectores de 
contacto, como a venda a retalho, as 
atividades de lazer e os serviços pessoais, 
em que as mulheres predominam; que, em 
contrapartida, outros sectores têm 
preservado a segurança no emprego apesar 
da crise, nomeadamente os sectores 
público, da saúde e das TIC;
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13.1.2021 A9-0229/4

Alteração 4
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a acompanharem de 
perto e a darem uma resposta firme à 
desinformação, aos discursos públicos 
negativos, à insuficiente definição de 
prioridades, à restrição ou recusa de acesso 
aos serviços relevantes e às iniciativas 
retrógradas relacionadas com os direitos 
das mulheres, os direitos LGBTQI + e a 
igualdade de género; exorta a Comissão a 
monitorizar o espaço de manobra cada vez 
mais reduzido das organizações da 
sociedade civil e as manifestações 
relacionadas com os temas acima 
mencionados em virtude das medidas de 
confinamento e a considerá-los assuntos 
inerentes à democracia e aos direitos 
fundamentais durante a crise da COVID-19 
e o período pós-crise; considera que 
poderão eventualmente ser abertos 
processos por infração em casos de 
suspeita de violações do Direito da União 
e que poderá ser fundamental contemplar 
um mecanismo de condicionalidade para 
o desembolso dos fundos da UE assente 
no relatório anual de acompanhamento 
da Comissão sobre os valores da UE; insta 
os Estados-Membros a assegurarem que as 
medidas de emergência restritivas servem 
apenas para combater a pandemia, são 
temporárias e compatíveis com os direitos 
fundamentais;

7. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a acompanharem de 
perto e a darem uma resposta firme à 
desinformação, aos discursos públicos 
negativos, à insuficiente definição de 
prioridades, à restrição ou recusa de acesso 
aos serviços relevantes e às iniciativas 
retrógradas relacionadas com os direitos 
das mulheres, os direitos LGBTQI + e a 
igualdade de género; exorta a Comissão a 
monitorizar o espaço de manobra cada vez 
mais reduzido das organizações da 
sociedade civil e as manifestações 
relacionadas com os temas acima 
mencionados em virtude das medidas de 
confinamento e a considerá-los assuntos 
inerentes à democracia e aos direitos 
fundamentais durante a crise da COVID-19 
e o período pós-crise; assinala que serão 
adotadas medidas adequadas sempre que 
se determine que as violações dos 
princípios do Estado de direito num 
Estado-Membro comprometem ou podem 
vir seriamente a comprometer, de forma 
suficientemente direta, a boa gestão 
financeira do orçamento da UE ou a 
proteção dos interesses financeiros da 
União; insta os Estados-Membros a 
assegurarem que as medidas de emergência 
restritivas servem apenas para combater a 
pandemia, são temporárias e compatíveis 
com os direitos fundamentais;
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13.1.2021 A9-0229/5

Alteração 5
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Manifesta a sua preocupação com a 
elevada taxa de mortalidade devido à 
COVID-19; faz notar a taxa de mortalidade 
mais elevada de homens e urge a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e as 
agências competentes da UE a 
debruçarem-se sobre os diferentes 
impactos para a saúde dos homens e das 
mulheres; insta a Comissão a prosseguir o 
acompanhamento desta a situação, com 
vista a compreender as consequências a 
longo prazo do vírus para a saúde das 
mulheres e dos homens; realça que a 
investigação clínica sobre o vírus tem de 
envolver uma representação equilibrada do 
ponto de vista do género, para avaliar a 
forma como o vírus e qualquer potencial 
vacina ou tratamento podem afetar de 
forma diferente mulheres e homens;

8. Manifesta a sua preocupação com a 
elevada taxa de mortalidade devido à 
COVID-19; faz notar a taxa de mortalidade 
inicial mais elevada de homens e urge a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e as 
agências competentes da UE a 
debruçarem-se sobre os diferentes 
impactos para a saúde dos homens e das 
mulheres; insta a Comissão a prosseguir o 
acompanhamento desta a situação, com 
vista a compreender as consequências a 
longo prazo do vírus para a saúde das 
mulheres e dos homens; realça que a 
investigação clínica sobre o vírus tem de 
envolver uma representação equilibrada do 
ponto de vista do género, para avaliar a 
forma como o vírus e qualquer potencial 
vacina ou tratamento podem afetar de 
forma diferente mulheres e homens;
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13.1.2021 A9-0229/6

Alteração 6
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Insta a Comissão a ter em conta 
circunstâncias de emergência como a 
COVID-19, designadamente o seu impacto 
nos cuidados de saúde específicos de 
género aspetos como a SDSR, nas suas 
políticas, como, por exemplo, o Programa 
de Ação da União no Domínio da Saúde, 
bem como o Plano de Ação da UE de luta 
contra o cancro e a estratégia europeia em 
matéria de saúde; exorta a Comissão e o 
Conselho a darem resposta aos aspetos 
relacionados com a saúde no âmbito da 
estratégia para a igualdade de género para 
o período 2020-2025 do Programa de Ação 
da União no Domínio da Saúde, em 
particular a SDSR, por serem parte 
integrante da saúde e um aspeto essencial 
do bem-estar das pessoas e do progresso da 
igualdade de género; solicita que sejam 
fomentados os investimentos em serviços 
essenciais para a igualdade de género e que 
sejam incluídos peritos em saúde de género 
e em equilíbrio de género no Programa de 
Ação da União no Domínio da Saúde;

12. Insta a Comissão a ter em conta 
circunstâncias de emergência como a 
COVID-19, designadamente o seu impacto 
nos cuidados de saúde específicos de 
género aspetos como a SDSR, nas suas 
políticas, como, por exemplo, o Programa 
de Ação da União no Domínio da Saúde, 
bem como o Plano de Ação da UE de luta 
contra o cancro e a estratégia europeia em 
matéria de saúde; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a darem resposta aos 
aspetos relacionados com a saúde no 
âmbito da estratégia para a igualdade de 
género para o período 2020-2025 quando 
derem execução ao Programa de Ação da 
União no Domínio da Saúde, em particular 
a SDSR, por serem parte integrante da 
saúde e um aspeto essencial do bem-estar 
das pessoas e do progresso da igualdade de 
género; solicita que sejam fomentados os 
investimentos em serviços essenciais para a 
igualdade de género e que sejam incluídos 
peritos em saúde de género e em equilíbrio 
de género na execução do Programa de 
Ação da União no Domínio da Saúde;
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13.1.2021 A9-0229/7

Alteração 7
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Lamenta o corte significativo de 
cerca de 20 % no Fundo para a Justiça, 
os Direitos e os Valores e, posteriormente, 
no Programa Cidadãos, Igualdade, 
Direitos e Valores sugerido pela Comissão 
na proposta de revisão do quadro 
financeiro plurianual (QFP), apesar de 
um já reduzido orçamento inicial proposto 
em 2018; lamenta que esta decisão seja 
contrária à sua posição de 2019 e aos 
apelos da sociedade civil para que o 
orçamento fosse aumentado; relembra 
que a sua posição se justifica, dada a 
inclusão de uma vertente de valores da 
União, a qual exige orçamento adicional, 
e tendo em conta o impacto 
desproporcionado da COVID-19 nas 
mulheres e o aumento da violência com 
base no género durante a crise, sendo este 
programa o único mecanismo de apoio às 
OSC que promove a igualdade de género 
e o combate à violência baseada no 
género na UE; insta o Conselho a 
aumentar os fundos para cumprir o 
objetivo específico do programa 
DAPHNE e os objetivos de outros 
programas conexos e a garantir que esses 
fundos são suficientes, tendo em conta as 
necessidades atuais, em consonância com 
a posição do Parlamento Europeu de 
2019, com um financiamento adequado 
para 2021 para combater os efeitos da 
COVID-19 na violência baseada no 

20. Reitera o seu forte apoio ao 
programa «Justiça» e ao programa 
«Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores» 
(CERV); congratula-se com a criação da 
nova vertente de valores da União no 
âmbito do programa CERV e salienta que 
esta deve centrar-se na proteção e na 
promoção dos direitos, bem como na 
sensibilização para os mesmos, através da 
concessão de apoio financeiro às 
organizações da sociedade civil ativas a 
nível local, regional e transnacional; 
recorda a posição do Parlamento sobre a 
garantia de um financiamento adequado 
desses programas; congratula-se com a 
dotação suplementar para os programas 
emblemáticos decidida nas negociações 
finais sobre o QFP para 2021-2027 entre 
o Parlamento e o Conselho, de que o 
programa CERV beneficiará; acolhe com 
agrado o acordo provisório sobre o 
orçamento da UE para 2021, com base no 
qual é atribuído um montante adicional 
de 6,6 milhões de euros ao programa 
CERV; insiste na necessidade de um 
financiamento adequado a título destas 
dotações a favor de ações destinadas a 
prevenir e combater a violência baseada 
no género no âmbito do objetivo 
específico do programa DAPHNE, e 
congratula-se com os fundos afetados 
para o efeito; salienta a necessidade de a 
UE ser mais ambiciosa na defesa dos 
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género; apela à adoção urgente de 
medidas claras e específicas em matéria de 
género, através da afetação de fundos, para 
dar resposta às necessidades específicas 
das mulheres na sequência da crise, em 
particular nos domínios do emprego, da 
violência baseada no género e da SDSR, 
tanto no Instrumento de Recuperação da 
União Europeia, como no QFP para o 
período de 2021-2027, em consonância 
com a dupla abordagem da Estratégia para 
a Igualdade de Género; exorta os 
Estados-Membros e a Comissão a terem 
em conta esta situação aquando da 
apresentação de planos nacionais de 
resposta à COVID-19, tendo devidamente 
em conta as medidas e o financiamento 
existentes, e colocando a igualdade de 
género no cerne da recuperação 
económica; insta o Conselho e a Comissão 
a aplicarem a integração da perspetiva de 
género e a orçamentação sensível ao 
género nas medidas de recuperação;

nossos valores e de disponibilizar um 
financiamento adequado para estas 
atividades; apela, além disso, à aplicação 
urgente de medidas claras e específicas em 
matéria de género, através da afetação de 
fundos, para dar resposta às necessidades 
específicas das mulheres na sequência da 
crise, em particular nos domínios do 
emprego, da violência baseada no género e 
da SDSR, incluindo no âmbito de outros 
programas e instrumentos a título do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia e do QFP para o período de 
2021-2027, em consonância com a dupla 
abordagem da Estratégia para a Igualdade 
de Género; exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a terem em conta esta situação 
aquando da apresentação de planos 
nacionais de resposta à COVID-19, tendo 
devidamente em conta as medidas e o 
financiamento existentes, e colocando a 
igualdade de género no cerne da 
recuperação económica; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a 
aplicarem a integração da perspetiva de 
género e a orçamentação sensível ao 
género nas medidas de recuperação;
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13.1.2021 A9-0229/8

Alteração 8
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Salienta que a igualdade de 
remuneração por trabalho igual e de igual 
valor entre mulheres e homens tem de 
nortear a Comissão, o Parlamento e todos 
os Estados-Membros aquando da conceção 
de medidas de resposta à crise de 
COVID-19; congratula-se com o 
compromisso assumido pela Comissão de 
apresentar medidas vinculativas em 
matéria de transparência salarial até ao 
final de 2020, para dar uma resposta eficaz 
as disparidades salariais e de pensões entre 
homens e mulheres, uma vez que os 
indicadores económicos sugerem que estas 
disparidades estão a aumentar em 
consequência da pandemia; insta, neste 
contexto, a Comissão a ter em conta as 
melhores práticas dos Estados-Membros, 
tendo em devida conta as condições únicas 
das pequenas e médias empresas (PME) e 
os diferentes modelos do mercado de 
trabalho na UE;  exorta, além disso, a 
Comissão a rever a Diretiva 2006/54/CE;

31. Salienta que a igualdade de 
remuneração por trabalho igual e de igual 
valor entre mulheres e homens tem de 
nortear a Comissão, o Parlamento e todos 
os Estados-Membros aquando da conceção 
de medidas de resposta à crise de 
COVID-19; exorta a Comissão a honrar o 
seu compromisso de apresentar sem 
demora medidas vinculativas em matéria 
de transparência salarial, para dar uma 
resposta eficaz as disparidades salariais e 
de pensões entre homens e mulheres, uma 
vez que os indicadores económicos 
sugerem que estas disparidades estão a 
aumentar em consequência da pandemia; 
insta, neste contexto, a Comissão a ter em 
conta as melhores práticas dos 
Estados-Membros, tendo em devida conta 
as condições únicas das pequenas e médias 
empresas (PME) e os diferentes modelos 
do mercado de trabalho na UE; exorta, 
além disso, a Comissão a rever a Diretiva 
2006/54/CE;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Alteração 9
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Destaca os desafios para o sector 
agrícola e o aprovisionamento alimentar na 
Europa, bem como a situação específica 
das mulheres nas zonas rurais; salienta a 
necessidade de manter o subprograma 
temático existente para as mulheres nas 
zonas rurais através dos planos estratégicos 
da política agrícola comum financiados 
pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
e pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural; realça que este 
subprograma pretende incentivar o 
emprego e o empreendedorismo das 
mulheres; solicita, a este respeito, que 
sejam reservados fundos da UE para 
melhorar as condições de vida e de 
trabalho nas zonas rurais; apela, além 
disso, a uma reflexão sobre o papel das 
mulheres das zonas rurais na salvaguarda 
do ambiente e da biodiversidade no âmbito 
do Pacto Ecológico Europeu; convida os 
Estados-Membros a proceder ao 
intercâmbio de boas práticas sobre o 
estatuto profissional dos cônjuges 
colaboradores no sector agrícola e solicita 
à Comissão que prepare orientações sobre 
esta matéria;

37. Destaca os desafios para o sector 
agrícola e o aprovisionamento alimentar na 
Europa, bem como a situação específica 
das mulheres nas zonas rurais; salienta a 
necessidade de manter o subprograma 
temático existente para as mulheres nas 
zonas rurais através dos planos estratégicos 
da política agrícola comum financiados 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural; realça que este 
subprograma pretende incentivar o 
emprego e o empreendedorismo das 
mulheres; solicita, a este respeito, que 
sejam reservados fundos da UE para 
melhorar as condições de vida e de 
trabalho nas zonas rurais; apela, além 
disso, a uma reflexão sobre o papel das 
mulheres das zonas rurais na salvaguarda 
do ambiente e da biodiversidade no âmbito 
do Pacto Ecológico Europeu; convida os 
Estados-Membros a proceder ao 
intercâmbio de boas práticas sobre o 
estatuto profissional dos cônjuges 
colaboradores no sector agrícola e solicita 
à Comissão que prepare orientações sobre 
esta matéria;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/10

Alteração 10
Frances Fitzgerald, relatora

Relatório A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Perspetiva de género na crise COVID-19 e no período pós-crise
(2020/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Destaca as circunstâncias únicas 
das mulheres sem abrigo e das mulheres na 
prostituição e a sua maior vulnerabilidade à 
violência baseada no género, bem como a 
falta de acesso à higiene e aos cuidados de 
saúde em resultado da pandemia de 
COVID-19 e das subsequentes medidas de 
emergência; apela aos Estados-Membros 
para que assegurem serviços e o apoio 
adequado às pessoas em situações 
precárias, incluindo mulheres em risco ou 
em situação de pobreza, e mulheres sem 
abrigo ou vulneráveis à exclusão social; 
congratula-se com o Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD), que disponibiliza recursos 
adicionais para combater a privação 
material e assistência social; salienta a 
necessidade de as mulheres sem-abrigo e 
sem documentos terem acesso a cuidados 
de saúde; insta a Comissão a dar resposta 
a esta situação no próximo Plano de Ação 
para a Integração e a Inclusão; exorta os 
Estados-Membros a ter em devida conta as 
mulheres sem-abrigo nos respetivos planos 
de resposta à pandemia;

43. Destaca as circunstâncias únicas 
das mulheres sem abrigo e das mulheres na 
prostituição e a sua maior vulnerabilidade à 
violência baseada no género, bem como a 
falta de acesso à higiene e aos cuidados de 
saúde em resultado da pandemia de 
COVID-19 e das subsequentes medidas de 
emergência; apela aos Estados-Membros 
para que assegurem serviços e o apoio 
adequado às pessoas em situações 
precárias, incluindo mulheres em risco ou 
em situação de pobreza, e mulheres sem 
abrigo ou vulneráveis à exclusão social; 
congratula-se com o Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD), que disponibiliza recursos 
adicionais para combater a privação 
material e assistência social; salienta a 
necessidade de as mulheres sem-abrigo e 
sem documentos terem acesso a cuidados 
de saúde; assinala que a situação destes 
grupos sociais foi tida em conta no Plano 
de Ação da Comissão para a Integração e a 
Inclusão; exorta os Estados-Membros a ter 
em devida conta as mulheres sem-abrigo 
nos respetivos planos de resposta à 
pandemia;
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