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13.1.2021 A9-0234/2

Alteração 2
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Insta a Comissão a respeitar os 
compromissos assumidos no Programa de 
Trabalho para 2020 em eventuais revisões 
e a apresentar atempadamente uma 
proposta de medidas vinculativas em 
matéria de transparência salarial, uma 
estratégia da UE sobre os direitos das 
vítimas, um quadro da UE para o período 
pós-2020 sobre as estratégias de igualdade 
e inclusão dos ciganos, uma nova 
estratégia da UE para a erradicação do 
tráfico de seres humano e um plano de 
ação da UE para a igualdade de género e 
o empoderamento das mulheres nas 
relações externas para 2021-2025;

6. Insta a Comissão a respeitar os 
compromissos assumidos no Programa de 
Trabalho para 2020 em eventuais revisões 
e a apresentar uma proposta de medidas 
vinculativas em matéria de transparência 
salarial, uma estratégia da UE sobre os 
direitos das vítimas e uma nova estratégia 
da UE para a erradicação do tráfico de 
seres humano; lamenta que a proposta de 
medidas vinculativas em matéria de 
transparência salarial não tenha sido 
introduzida em 2020, conforme previsto;
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13.1.2021 A9-0234/3

Alteração 3
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Manifesta-se preocupado com a 
falta de uma proibição explícita, no direito 
da UE, da discriminação em razão da 
identidade de género ou da expressão de 
género de um indivíduo; observa a 
persistência da discriminação, do assédio e 
da exclusão do mercado de trabalho de que 
são alvo as pessoas LGBTIQ+; recorda a 
sua Resolução, de 14 de fevereiro de 2019, 
sobre o futuro da lista de medidas em favor 
das pessoas LGBTI37, bem como a sua 
Resolução, de 18 de dezembro de 2019, 
sobre a discriminação pública e o discurso 
de ódio contra as pessoas LGBTI38;  insta a 
Comissão a adotar o mais rapidamente 
possível o quadro estratégico para a 
igualdade das pessoas LGBTIQ+, para dar 
seguimento à sua lista de medidas em favor 
dessas pessoas para 2016-2019, bem como 
a incluir medidas específicas para fazer 
face à discriminação no trabalho em razão 
da orientação sexual, da identidade de 
género, da expressão de género e das 
características sexuais;

29. Manifesta-se preocupado com a 
falta de uma proibição explícita, no direito 
da UE, da discriminação em razão da 
identidade de género ou da expressão de 
género de um indivíduo; observa a 
persistência da discriminação, do assédio e 
da exclusão do mercado de trabalho de que 
são alvo as pessoas LGBTIQ+; recorda a 
sua Resolução, de 14 de fevereiro de 2019, 
sobre o futuro da lista de medidas em favor 
das pessoas LGBTI37, bem como a sua 
Resolução, de 18 de dezembro de 2019, 
sobre a discriminação pública e o discurso 
de ódio contra as pessoas LGBTI38; saúda 
a adoção da primeira estratégia LGBTI+, 
para dar seguimento à sua lista de medidas 
em favor dessas pessoas para 2016-2019, 
bem como a incluir medidas específicas 
para fazer face à discriminação no trabalho 
em razão da orientação sexual, da 
identidade de género, da expressão de 
género e das características sexuais;

____________________ ____________________

37 Textos aprovados, P8_TA(2019)0129. 37 Textos aprovados, P8_TA(2019)0129.
38 Textos aprovados, P8_TA(2019)0101. 38 Textos aprovados, P8_TA(2019)0101.
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13.1.2021 A9-0234/4

Alteração 4
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Solicita, a este respeito, à 
Comissão que proponha uma diretiva 
relativa ao combate ao tráfico para fins de 
exploração sexual na UE, uma vez que 
esta constitui a forma mais comum de 
tráfico;

Suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Alteração 5
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 53

Proposta de resolução Alteração

53. Saúda o compromisso assumido 
pela Comissão de apresentar, até ao 
final de 2020, medidas vinculativas em 
matéria de transparência salarial, que se 
podem revelar um instrumento útil para 
detetar disparidades e discriminação no 
mesmo setor e reduzir as disparidades de 
remuneração entre homens e mulheres; 
destaca, a este respeito, a importância da 
plena cooperação e participação dos 
parceiros sociais e de todas as partes 
interessadas, em consonância com as 
práticas e tradições nacionais; salienta, no 
entanto, que a questão da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou de valor igual em 
diferentes setores profissionais ainda tem 
de ser abordada, a fim de corrigir as 
diferenças de remuneração por trabalho de 
igual valor no mercado laboral segregado 
em função do género, com salários mais 
baixos em alguns setores, que empregam 
principalmente mulheres, tais como a 
enfermagem, a prestação de cuidados, a 
venda a retalho e a educação, em 
comparação, por exemplo, com o setor da 
indústria transformadora ou com as 
profissões técnicas, as quais empregam 
mais homens; recomenda vivamente a 
inclusão do princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho de igual valor 
entre mulheres e homens, que pode ser 
definido do seguinte modo: «O trabalho é 

53. Saúda o compromisso assumido 
pela Comissão de apresentar medidas 
vinculativas em matéria de transparência 
salarial, que se podem revelar um 
instrumento útil para detetar disparidades e 
discriminação no mesmo setor e reduzir as 
disparidades de remuneração entre homens 
e mulheres; lamenta, no entanto, o atraso 
na publicação desta proposta e solicita à 
Comissão que a apresente o mais 
rapidamente possível; destaca, a este 
respeito, a importância da plena 
cooperação e participação dos parceiros 
sociais e de todas as partes interessadas, 
em consonância com as práticas e tradições 
nacionais; salienta, no entanto, que a 
questão da igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres por trabalho igual ou 
de valor igual em diferentes setores 
profissionais ainda tem de ser abordada, a 
fim de corrigir as diferenças de 
remuneração por trabalho de igual valor no 
mercado laboral segregado em função do 
género, com salários mais baixos em 
alguns setores, que empregam 
principalmente mulheres, tais como a 
enfermagem, a prestação de cuidados, a 
venda a retalho e a educação, em 
comparação, por exemplo, com o setor da 
indústria transformadora ou com as 
profissões técnicas, as quais empregam 
mais homens; recomenda vivamente a 
inclusão do princípio da igualdade de 
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considerado de igual valor se, com base 
numa comparação de dois grupos de 
trabalhadores que não foram formados 
arbitrariamente, o trabalho realizado for 
comparável, tendo em conta fatores como 
as condições de trabalho, o grau de 
responsabilidade conferido aos 
trabalhadores e as exigências físicas ou 
mentais do trabalho»; salienta que é 
necessário desenvolver instrumentos de 
avaliação de empregos neutros do ponto de 
vista do género e critérios de classificação 
para este efeito;

remuneração por trabalho de igual valor 
entre mulheres e homens, que pode ser 
definido do seguinte modo: «O trabalho é 
considerado de igual valor se, com base 
numa comparação de dois grupos de 
trabalhadores que não foram formados 
arbitrariamente, o trabalho realizado for 
comparável, tendo em conta fatores como 
as condições de trabalho, o grau de 
responsabilidade conferido aos 
trabalhadores e as exigências físicas ou 
mentais do trabalho»; salienta que é 
necessário desenvolver instrumentos de 
avaliação de empregos neutros do ponto de 
vista do género e critérios de classificação 
para este efeito;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Alteração 6
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 97

Proposta de resolução Alteração

97. Sublinha que a resposta à pandemia 
de COVID-19 pode ser usada para prever 
recursos orçamentais adicionais que os 
Estados-membros possam mobilizar para 
apoiar as vítimas de violência; 

97. Sublinha que a resposta à pandemia 
de COVID-19 deve ser usada para prever 
recursos orçamentais adicionais que os 
Estados-membros possam mobilizar para 
apoiar as vítimas de violência; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Alteração 7
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 100

Proposta de resolução Alteração

100. Salienta a necessidade de aumentar 
os recursos disponíveis para os programas 
da UE dedicados à promoção da igualdade 
de género e dos direitos das mulheres no 
próximo QFP, em particular o plano de 
recuperação «Next Generation EU», e 
solicita à Comissão que vele por que a 
proposta revista sobre o próximo QFP 
inclua uma cláusula de integração da 
perspetiva de género; exorta a Comissão a 
intensificar os seus esforços para aplicar a 
orçamentação sensível ao género como 
parte integrante do processo orçamental em 
todas as suas etapas e rubricas e a incluir 
rubricas orçamentais independentes para 
ações específicas; sublinha que todas as 
novas medidas, mecanismos ou estratégias 
devem ser objeto de uma avaliação do 
impacto em função do género; exorta, neste 
contexto, a Comissão e o Conselho a 
investirem na economia da prestação de 
cuidados e a adotarem um acordo em 
matéria de cuidados para a Europa para 
completar o Pacto Ecológico Europeu;

100. Salienta a necessidade de aumentar 
os recursos disponíveis para os programas 
da UE dedicados à promoção da igualdade 
de género e dos direitos das mulheres; 
insta a Comissão a intensificar os seus 
esforços para aplicar a orçamentação 
sensível ao género como parte integrante 
do processo orçamental em todas as suas 
etapas e rubricas e a incluir rubricas 
orçamentais independentes para ações 
específicas; sublinha que todas as novas 
medidas, mecanismos ou estratégias devem 
ser objeto de uma avaliação do impacto em 
função do género; exorta, neste contexto, a 
Comissão e o Conselho a investirem na 
economia da prestação de cuidados e a 
adotarem um acordo em matéria de 
cuidados para a Europa para completar o 
Pacto Ecológico Europeu; congratula-se 
com o facto de, pela primeira vez, a 
integração da perspetiva de género ser 
uma prioridade horizontal no QFP, 
acompanhada de uma avaliação exaustiva 
do impacto em função do género e de uma 
monitorização dos programas de acordo 
com uma perspetiva de género;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Alteração 8
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Relembra a sua resolução, de 12 de 
fevereiro de 2019, sobre a necessidade de 
reforçar o quadro estratégico da UE para as 
estratégias nacionais de integração dos 
roma para o período pós-202042, na qual se 
refere que não se observou, na maioria dos 
Estados-Membros, qualquer melhoria em 
termos de acesso ao emprego, que a 
questão da habitação concita vivas 
preocupações, que foram escassos os 
progressos no que toca à pobreza e que o 
quadro da UE necessita de uma dimensão 
de género mais sólida; manifesta-se 
preocupado com o discurso de ódio contra 
os ciganos no contexto da pandemia de 
COVID-19, bem como com as restrições 
adicionais aplicadas por alguns 
Estados-Membros para colocar as 
comunidades ciganas em quarentena, 
temendo consequências negativas para os 
grupos mais vulneráveis no seio dessas 
comunidades, como as raparigas, as 
mulheres jovens, as mulheres idosas e as 
pessoas portadoras de deficiência ou 
LGBTIQ+; exorta a Comissão a adotar o 
mais rapidamente possível o quadro 
estratégico da UE para a igualdade e 
inclusão dos ciganos, a analisar o impacto 
do coronavírus na comunidade cigana e a 
adotar medidas para evitar reações de 
hostilidade contra os ciganos;

117. Relembra a sua resolução, de 12 de 
fevereiro de 2019, sobre a necessidade de 
reforçar o quadro estratégico da UE para as 
estratégias nacionais de integração dos 
roma para o período pós-202042, na qual se 
refere que não se observou, na maioria dos 
Estados-Membros, qualquer melhoria em 
termos de acesso ao emprego, que a 
questão da habitação concita vivas 
preocupações, que foram escassos os 
progressos no que toca à pobreza e que o 
quadro da UE necessita de uma dimensão 
de género mais sólida; manifesta-se 
preocupado com o discurso de ódio contra 
os ciganos no contexto da pandemia de 
COVID-19, bem como com as restrições 
adicionais aplicadas por alguns 
Estados-Membros para colocar as 
comunidades ciganas em quarentena, 
temendo consequências negativas para os 
grupos mais vulneráveis no seio dessas 
comunidades, como as raparigas, as 
mulheres jovens, as mulheres idosas e as 
pessoas portadoras de deficiência ou 
LGBTIQ+; acolhe com agrado a adoção 
do quadro estratégico da UE para a 
igualdade e inclusão dos ciganos, que 
permitirá analisar o impacto do 
coronavírus na comunidade cigana e adotar 
medidas para evitar reações de hostilidade 
contra os ciganos;

____________________ ____________________
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42 Textos aprovados, P8_TA(2019)0075. 42 Textos aprovados, P8_TA(2019)0075.
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13.1.2021 A9-0234/9

Alteração 9
Maria Noichl

Relatório A9-0234/2020
Maria Noichl
Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))

Proposta de resolução
N.º 122

Proposta de resolução Alteração

122. Solicita à Comissão que adote 
rapidamente o novo Plano de Ação em 
matéria de igualdade de género (GAPIII), 
com base no atual GAPII, a fim de dar 
início à sua aplicação em 2021, enquanto 
instrumento fundamental para promover a 
igualdade de género e a emancipação das 
mulheres e das raparigas no contexto das 
relações externas; salienta que este 
documento deve assumir a forma de uma 
comunicação e ser acompanhado de 
indicadores claros, mensuráveis e 
calendarizados, incluindo uma atribuição 
de funções e responsabilidades a diferentes 
intervenientes; solicita que o novo Plano 
de Ação mantenha o objetivo segundo o 
qual 85 % dos novos programas devem 
contribuir para a igualdade de género e 
estabeleça como novo objetivo a obrigação 
de 20 % dos programas terem como 
prioridade principal a consecução da 
igualdade de género; solicita que o novo 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional dê prioridade à igualdade de 
género e aos direitos das mulheres em 
todos os programas geográficos e 
temáticos, em conformidade com estes 
objetivos; acolhe com agrado a mudança 
na cultura institucional dos serviços da 
Comissão e do Serviço Europeu para a 
Ação Externa, de modo a obter melhores 
resultados na concretização dos 

122. Saúda o novo Plano de Ação em 
matéria de igualdade de género (GAPIII) 
enquanto instrumento fundamental para 
promover a igualdade de género e a 
emancipação das mulheres e das raparigas 
no contexto das relações externas; salienta 
que este documento deve ser acompanhado 
de indicadores claros, mensuráveis e 
calendarizados, incluindo uma atribuição 
de funções e responsabilidades a diferentes 
intervenientes; acolhe com agrado o facto 
de o novo Plano de Ação manter o 
objetivo segundo o qual 85 % dos novos 
programas devem contribuir para a 
igualdade de género; lamenta que não 
tenha sido fixado o novo objetivo que 
prevê a obrigação de 20 % dos programas 
terem como prioridade principal a 
consecução da igualdade de género; 
solicita que o novo Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional dê prioridade à igualdade de 
género e aos direitos das mulheres em 
todos os programas geográficos e 
temáticos, em conformidade com estes 
objetivos; acolhe com agrado a mudança 
na cultura institucional dos serviços da 
Comissão e do Serviço Europeu para a 
Ação Externa, de modo a obter melhores 
resultados na concretização dos 
compromissos da UE relativos aos direitos 
das mulheres e à igualdade de género;
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compromissos da UE relativos aos direitos 
das mulheres e à igualdade de género;

Or. en


