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Alteração 1
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que as instituições da 
União têm de avaliar os programas 
existentes antes de elaborarem nova 
legislação da UE, a fim de evitar relançar 
medidas que não funcionam;

1. Exorta a Comissão Europeia a 
avaliar os programas e dados existentes 
no domínio da educação, da cultura e dos 
meios de comunicação social, a fim de 
poder adotar em tempo útil um novo 
plano de ação para a igualdade dotado de 
uma estratégia clara sobre a forma de 
fazer face às desigualdades de género 
persistentes nos setores cultural e criativo, 
nos meios de comunicação social, na 
educação e no desporto, através da 
aplicação, nomeadamente, das medidas 
propostas na nova estratégia «Uma União 
da igualdade: estratégia para a igualdade 
entre homens e mulheres 2020-2025», a 
partir de 5 de março de 2020 ;

Or. en

Alteração 2
Sabine Verheyen, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Iuliu Winkler, 
Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que as medidas 
antidiscriminação a favor da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres 
devem ser aplicadas com base numa 
abordagem prática que não discrimine as 
mulheres;

2. Nota com preocupação as 
persistentes disparidades salariais entre 
homens e mulheres nos setores cultural e 
criativo; apela a uma maior transparência 
dos dados anónimos sobre remunerações 
para identificar diferenças salariais; 
convida a Comissão a avaliar se a 
igualdade de remuneração e a 
transparência das tabelas salariais se 
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podem tornar condições de financiamento 
a título do programa Europa Criativa; 
solicita à Comissão que publique 
informações sobre projetos bem-sucedidos 
liderados por mulheres financiados pelo 
programa Europa Criativa; observa que 
num relatório recente da UNESCO 
intitulado «Gender Equality: Heritage 
and Creativity»1-A se apela ao reforço da 
base factual através da recolha e 
divulgação regular e sistemática de dados 
desagregados por sexo por parte dos 
serviços nacionais de estatística em todos 
os domínios do setor cultural;
_________________
1-A 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/doc
uments/gender-equality-heritage-and-
creativity-2014-en_1.pdf

Or. en

Alteração 3
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha a importância de velar 
por que, no domínio do desporto, uma 
mudança da identidade de género não dê 
lugar a que um homem, no sentido 
biológico, compita com uma mulher, 
também no sentido biológico, uma vez que 
tal colocaria as mulheres em clara 
desvantagem no desporto;

3. Exorta a Comissão Europeia a 
basear-se em iniciativas anteriores do 
subprograma Media do programa Europa 
Criativa, a fim de conceber uma dotada de 
indicadores, objetivos e um sistema de 
acompanhamento, incluindo a produção 
de estatísticas regulares para avaliar a 
evolução da situação a nível europeu, a 
adoção de medidas específicas que 
promovam o equilíbrio entre homens e 
mulheres nos programas existentes e um 
diálogo estruturado com as partes 
interessadas pertinentes;

Or. en
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Alteração 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Pollák

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha a importância de velar 
por que, no domínio do desporto, uma 
mudança da identidade de género não dê 
lugar a que um homem, no sentido 
biológico, compita com uma mulher, 
também no sentido biológico, uma vez que 
tal colocaria as mulheres em clara 
desvantagem no desporto;

3. Considera que, no desporto, deve 
ser tida em consideração a natureza 
biológica dos desportistas para determinar 
a categoria em que competem;

Or. en

Alteração 5
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera que as mães e os pais 
devem beneficiar de um maior 
reconhecimento da sociedade por 
educarem e criarem os seus filhos, tendo 
em conta que estão a investir no futuro da 
sociedade através da educação e da 
prestação de cuidados aos seus filhos;

4. Regista com preocupação que as 
mulheres continuam a estar sub-
representadas no desporto, tanto na 
participação como na governação; 
salienta que, embora o número de 
mulheres ativamente envolvidas no 
desporto tenha aumentado 
significativamente, apenas 20 %-30% dos 
treinadores desportivos na Europa são 
mulheres; salienta que a disparidade 
salarial entre homens e mulheres no 
desporto é persistente e mesmo superior à 
disparidade salarial média entre homens e 
mulheres ao mais alto nível; chama a 
atenção para o facto de continuarem a 
existir diferenças significativas na 
cobertura mediática do desporto;
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Alteração 6
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os institutos 
nacionais de estatística dos Estados-
Membros devem, sempre que possível, 
examinar é tido em conta o valor 
repartido por género do trabalho invisível 
no domínio da solidariedade 
intergeracional e do contributo deste 
trabalho para o PIB nacional nos 
respetivos sistemas de cálculo nacionais;

5. Solicita aos Estados-Membros que 
promovam iniciativas destinadas a 
fomentar a igualdade entre géneros e a 
participação equitativa nos cargos 
decisórios no setor do desporto, a permitir 
às atletas conciliar a vida familiar com a 
vida desportiva profissional e a procurar 
reduzir as disparidades de remuneração e 
de prémios em razão do género, bem 
como qualquer tipo de estereótipos e de 
assédio no desporto;

Or. en

Alteração 7
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Considera que deve ser salientada 
a importância dos órgãos de poder local e 
regional na promoção da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres;

6. Exorta os Estados-Membros, em 
cooperação com os seus órgãos de 
promoção da igualdade de género, a 
trabalharem em estreita colaboração com 
as organizações desportivas, a fim de 
prestar especial atenção à dimensão de 
género, incentivando a participação das 
mulheres no desporto desde a mais tenra 
idade, bem como nas suas estruturas de 
governação;
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Alteração 8
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Considera que as reservas 
expressas por alguns Estados-Membros 
contra a Convenção de Istambul devem 
ser respeitadas e que os Estados-Membros 
não devem ser impedidos de recorrer aos 
instrumentos existentes para resolver o 
problema social da violência interpessoal 
baseada no género.

7. Insta os Estados-Membros a 
envidarem esforços no sentido de um 
maior equilíbrio de género no ensino, 
uma vez que, na maioria dos Estados-
Membros, as mulheres representam a 
grande maioria dos licenciados no setor 
da pedagogia e estão sobrerrepresentadas 
no ensino; entende que a emancipação 
das raparigas através da educação deve 
ser realizada de forma equilibrada em 
todos os setores e domínios, incluindo nas 
disciplinas CTEM em que as mulheres 
estão sub-representadas;

Or. en

Alteração 9
Alexander Bernhuber

Projeto de parecer
N.º 7 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

7. Considera que as mulheres 
desempenham um papel importante na 
vida rural; salienta que as comunidades 
rurais na Europa estão a diminuir devido 
ao envelhecimento da população e ao 
êxodo rural; solicita a adoção de medidas 
adicionais para criar no espaço rural 
condições de vida e de trabalho que 
ofereçam às mulheres e às suas famílias 
razões para aí permanecerem;
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Or. de

Alteração 10
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Incentiva a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem a 
criação de mecanismos ao longo de todo o 
sistema de ensino para facilitar a 
promoção, a execução, o 
acompanhamento e a avaliação da 
igualdade de género nos estabelecimentos 
de ensino;

Or. en

Alteração 11
Loucas Fourlas

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta a necessidade de adotar 
um regulamento que estabeleça medidas 
de combate ao assédio sexual em linha;

Or. el

Alteração 12
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7-B. Chama a atenção para o facto de, 
embora as mulheres licenciadas 
constituam uma mão de obra importante 
no setor dos meios de comunicação social, 
estarem sub-representadas em cargos de 
gestão e de alto nível; considera que os 
serviços de comunicação social, públicos 
e privados, têm a responsabilidade de 
assegurar a igualdade entre mulheres e 
homens e evitar qualquer discriminação; 
exorta os Estados-Membros a 
desenvolverem incentivos estratégicos 
para reduzir as barreiras que impedem o 
acesso das mulheres a cargos de gestão e 
liderança nas organizações do setor da 
comunicação social; observa que a 
participação feminina em pé de igualdade 
com os homens na divulgação de 
conteúdos e como fonte de informação é 
crucial, não só por razões de 
representação, como também por garantir 
a igualdade de oportunidades e o pleno 
reconhecimento da sua experiência e dos 
seus conhecimentos;

Or. en


