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Alteração 1
Astrid Lulling

Projecto de parecer
Citação 1-A (nova)

Projecto de parecer Alteração

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, em particular, o 
seu artigo 141º,

Or. fr

Alteração 2
Astrid Lulling

Projecto de parecer
Citação 1-B (nova)

Projecto de parecer Alteração

- Tendo em conta o roteiro 2006-2010 
para a igualdade entre homens e 
mulheres,

Or. fr

Alteração 3
Astrid Lulling

Projecto de parecer
Citação 1-C (nova)

Projecto de parecer Alteração

- Tendo em conta os acórdãos do Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias, 
em particular o acórdão C-262/881,

Or. fr

                                               
1 Acórdão de 17 de Maio, processo Barber, colectânea 1990, p. I-1889
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Alteração 4
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
Citação I-D (nova)

Projecto de parecer Alteração

I-D. Tendo em conta a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW, 1979), que tem carácter 
juridicamente vinculativo, e 
nomeadamente o artigo 11.º, n.º 1, alíneas 
d) e e) e o artigo 11.º, n.º 2, alínea c) da 
mesma,

Or. nl

Alteração 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
Considerando A

Projecto de parecer Alteração

A. Considerando que os objectivos da 
estratégia de Lisboa em matéria de 
emprego das mulheres e dos idosos, bem 
como os objectivo de Barcelona no 
domínio dos serviços de apoio às crianças, 
são fundamentais para a viabilidade dos 
regimes de pensão,

A. Considerando que os objectivos da
estratégia de Lisboa em matéria de 
emprego das mulheres, dos jovens e dos 
idosos, bem como os objectivo de 
Barcelona no domínio dos serviços de 
apoio às crianças, são fundamentais para a 
viabilidade dos regimes de pensão,

Or. el

Alteração 6
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
Considerando A-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

A-A. Considerando que os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio, de 2000 - e 
nomeadamente o seu objectivo 3 -
pressupõem a igualdade de oportunidades 
para homens e mulheres,

Or. nl

Alteração 7
Hiltrud Breyer e Heide Rühle

Projecto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-A. Considerando que a situação do 
emprego na Europa não está em 
conformidade com a Estratégia de Lisboa, 
cujos objectivos eram criar mais e 
melhores empregos, o pleno emprego e a 
inclusão social especialmente das 
mulheres,

Or. en

Alteração 8
Hiltrud Breyer e Heide Rühle

Projecto de parecer
Considerando A-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

A-B. Considerando que o género e a 
dimensão intergeracional aumentam 
fortemente o risco de ficar numa posição 
fraca no mercado laboral, dado que as 
mulheres, bem como os trabalhadores 
mais velhos e mais jovens que celebraram 
contratos não normalizados, têm menos 
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possibilidades de melhorar a sua posição 
no mercado laboral,

Or. en

Alteração 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
Considerando B

Projecto de parecer Alteração

B. Considerando que, de um modo geral, o 
percurso profissional das mulheres tende a 
ser menos homogéneo e a caracterizar-se 
por uma evolução salarial lenta, enquanto o 
dos homens se caracteriza por uma maior 
continuidade e por uma evolução salarial 
mais rápida, o que implica o surgimento de 
disparidades em termos de contribuições 
para o regime de reforma e um risco 
acrescido de pobreza para as mulheres,

B. Considerando que, apesar da 
necessidade de aumentar a taxa de 
emprego das mulheres, de um modo geral, 
o percurso profissional das mulheres tende 
a ser menos homogéneo e a caracterizar-se 
por uma evolução salarial lenta, enquanto o 
dos homens se caracteriza por uma maior 
continuidade e por uma evolução salarial 
mais rápida, o que implica o surgimento de 
disparidades em termos de contribuições 
para o regime de reforma e um risco 
acrescido de pobreza para as mulheres,

Or. el

Alteração 10
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
Considerando B

Projecto de parecer Alteração

B. Considerando que, de um modo geral, o 
percurso profissional das mulheres tende a 
ser menos homogéneo e a caracterizar-se 
por uma evolução salarial lenta, enquanto o 
dos homens se caracteriza por uma maior 
continuidade e por uma evolução salarial 
mais rápida, o que implica o surgimento de 
disparidades em termos de contribuições 

B. Considerando que, de um modo geral, o 
percurso profissional das mulheres tende a 
ser menos homogéneo e a caracterizar-se 
por uma evolução salarial lenta, enquanto o 
dos homens se caracteriza por uma maior 
continuidade e por uma evolução salarial 
mais rápida, o que implica o surgimento de 
disparidades em termos de contribuições 
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para o regime de reforma e um risco 
acrescido de pobreza para as mulheres,

para o regime de reforma e um risco 
acrescido de pobreza para as mulheres, 
que, além disso, é mais prolongado devido 
a uma maior esperança de vida, 

Or. nl

Alteração 11
Roselyne Lefrançois

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a igualdade entre os 
homens e as mulheres deve figurar entre os 
objectivos das reformas dos regimes de 
segurança social, na medida em que se 
inscreve num contexto de desigualdades
persistentes no mercado de trabalho em 
termos salariais e de perspectivas de 
carreira, bem como no atinente à partilha 
desigual das responsabilidades familiares e 
domésticas;

1. Considera que a igualdade entre os 
homens e as mulheres deve figurar entre os 
objectivos das reformas dos regimes de 
segurança social e de pensões, mas 
salienta que as desigualdades constatadas 
ao nível destes últimos são essencialmente 
desigualdades indirectas que resultam de 
disparidades persistentes no mercado de 
trabalho em termos salariais e de 
perspectivas de carreira, bem como no 
atinente à partilha desigual das 
responsabilidades familiares e domésticas e 
que, portanto, só podem ser 
verdadeiramente corrigidas por medias 
mais globais;

Or. fr

Alteração 12
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que a igualdade entre os 
homens e as mulheres deve figurar entre os 
objectivos das reformas dos regimes de 

1. Considera que a igualdade entre os 
homens e as mulheres deve figurar entre os 
princípios das reformas dos regimes de 



PE409.536v01-00 8/16 AM\732738PT.doc

PT

segurança social, na medida em que se 
inscreve num contexto de desigualdades 
persistentes no mercado de trabalho em 
termos salariais e de perspectivas de 
carreira, bem como no atinente à partilha 
desigual das responsabilidades familiares e 
domésticas;

segurança social, na medida em que se 
inscreve num contexto de desigualdades 
persistentes no mercado de trabalho em 
termos salariais e de perspectivas de 
carreira, bem como no atinente à partilha 
desigual das responsabilidades familiares e 
domésticas;

Or. nl

Alteração 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projecto de parecer
N.° 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Realça que uma análise e reforma 
dos sistemas de protecção social dos 
Estados-Membros têm de ser enquadradas 
numa perspectiva de igualdade de géneros 
e incluir a individualização dos direitos à 
segurança social, a adaptação dos 
serviços e da protecção social às 
estruturas familiares em mutação e a 
garantia de que os sistemas de protecção 
social contrariam melhor a situação 
precária das mulheres e respondem às 
necessidades das famílias não tradicionais 
e monoparentais; 

Or. en

Alteração 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

 2. Insiste, neste sentido, na necessidade de 
políticas de emprego activas para as 

2. Insiste, neste sentido, na necessidade de 
políticas de emprego activas para as 
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mulheres e os idosos com o objectivo de 
assegurar direitos a uma reforma decente, 
com base nas contribuições para os 
regimes de pensão;

mulheres, os jovens e os idosos com o 
objectivo valorizar de forma apropriada 
os recursos humanos e o espírito 
empresarial e assegurar direitos a uma 
reforma decente, com base nas 
contribuições para os regimes de pensão; 

Or. el

Alteração 15
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 2

Projecto de parecer Alteração

2. Insiste, neste sentido, na necessidade de 
políticas de emprego activas para as 
mulheres e os idosos com o objectivo de 
assegurar direitos a uma reforma decente, 
com base nas contribuições para os 
regimes de pensão;

2. Insiste, neste sentido, na necessidade de 
políticas de emprego activas para as 
mulheres e os idosos com o objectivo de 
assegurar direitos a uma reforma decente, 
nomeadamente com base nas 
contribuições para os regimes de pensão;

Or. nl

Alteração 16
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 3

Projecto de parecer Alteração

3. Recorda que, em conformidade com o 
artigo 141.º do Tratado CE, podem ser 
adoptadas medidas destinadas a favorecer
a igualdade salarial, e que a jurisprudência 
comunitária considera as contribuições 
sociais um elemento do salário;

3. Recorda que, em conformidade com o 
artigo 141.º do Tratado CE, podem ser 
adoptadas medidas destinadas a 
concretizar a igualdade salarial, e que a 
jurisprudência comunitária considera as 
contribuições sociais um elemento do 
salário;

Or. nl
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Alteração 17
Roselyne Lefrançois

Projecto de parecer
N.º 3- A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Considera que convém abordar a 
questão da individualização dos direitos 
sociais com prudência na medida em que, 
embora esta seja com frequência 
apresentada como um meio para 
favorecer a autonomia das mulheres, 
pode, na prática, ter consequências 
negativas para as últimas, em particular 
as que têm fracos recursos;

Or. fr

Alteração 18
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 4

Projecto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que aprofunde a 
investigação e os trabalhos relativos ao
impacto da individualização dos direitos 
sociais na igualdade tratamento entre as 
mulheres e os homens;

4. Solicita à Comissão que aprofunde a 
investigação e torne público o impacto da 
individualização dos direitos sociais na 
igualdade tratamento entre as mulheres e 
os homens;

Or. nl

Alteração 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projecto de parecer
N.° 5-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros, com carácter de 
urgência, que tomem medidas para 
proibir a discriminação directa nos 
regimes profissionais de pensões, 
incluindo a prática de basear o nível dos 
pagamentos e contribuições em factores 
actuariais baseados no sexo;

Or. en

Alteração 20
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 6 – travessão 1

Projecto de parecer Alteração

– reconhecimento dos períodos 
consagrados à conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar, como as 
licenças de maternidade, as licenças 
parentais, os períodos dedicados a um 
familiar dependente, as responsabilidades 
ligadas à educação, por exemplo sob a 
forma de acréscimo dos períodos de seguro 
obrigatório, a fim de completar os períodos 
de inscrição exigidos para ter direito a uma 
pensão;

– reconhecimento dos períodos onde há 
necessidade de conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar, como as 
licenças de maternidade, as licenças 
parentais, os períodos dedicados a um 
familiar dependente, as responsabilidades 
ligadas à educação, por exemplo sob a 
forma de transição com compensação dos 
períodos de seguro, a fim de completar os 
períodos de inscrição exigidos para ter 
direito a uma pensão;

Or. nl

Alteração 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 6 – travessão 1
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Projecto de parecer Alteração

– reconhecimento dos períodos 
consagrados à conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar, como as 
licenças de maternidade, as licenças 
parentais, os períodos dedicados a um 
familiar dependente, as responsabilidades 
ligadas à educação, por exemplo sob a 
forma de acréscimo dos períodos de seguro 
obrigatório, a fim de completar os períodos 
de inscrição exigidos para ter direito a uma 
pensão;

– reconhecimento dos períodos 
consagrados à conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar, como as 
licenças de maternidade, as licenças 
parentais, os períodos dedicados a um 
familiar dependente, as responsabilidades 
ligadas à educação, à formação
profissional, à reciclagem profissional e à 
formação ao longo da vida, por exemplo 
sob a forma de acréscimo dos períodos de 
seguro obrigatório, a fim de completar os 
períodos de inscrição exigidos para ter 
direito a uma pensão;

Or. el

Alteração 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projecto de parecer
N.° 6 – travessão 1

Projecto de parecer Alteração

– reconhecimento dos períodos 
consagrados à conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar, como as 
licenças de maternidade, as licenças 
parentais, os períodos dedicados a um 
familiar dependente, as responsabilidades 
ligadas à educação, por exemplo sob a 
forma de acréscimo dos períodos de seguro 
obrigatório, a fim de completar os períodos 
de inscrição exigidos para ter direito a uma 
pensão;

– reconhecimento dos períodos 
consagrados à conciliação entre a vida
profissional e a vida familiar, como as 
licenças parentais, os períodos dedicados a 
um familiar dependente, as 
responsabilidades ligadas à educação, por 
exemplo sob a forma de acréscimo dos 
períodos de seguro obrigatório, a fim de 
completar os períodos de inscrição 
exigidos para ter direito a uma pensão;

Or. en



AM\732738PT.doc 13/16 PE409.536v01-00

PT

Alteração 23
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 6 – travessão 2

Projecto de parecer Alteração

– partilha ("pension splitting") dos direitos 
de pensão em caso de divórcio;

– partilha justa ("pension splitting") dos 
direitos de pensão em caso de divórcio;

Or. nl

Alteração 24
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 6 – travessão 3

Projecto de parecer Alteração

– manutenção ou criação de direitos 
derivados para o cônjuge sobrevivo sob a 
forma de uma pensão de viuvez, em 
especial para os cônjuges que tenham 
reduzido ou cessado a sua actividade 
profissional a fim de assumir 
responsabilidades familiares e domésticas;

– manutenção ou criação de direitos para o 
cônjuge sobrevivo sob a forma de uma 
pensão de viuvez justa, em especial para os 
cônjuges que tenham reduzido ou cessado 
a sua actividade profissional a fim de 
assumir responsabilidades familiares e 
domésticas;

Or. nl

Alteração 25
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 6 – travessão 4

Projecto de parecer Alteração

– possibilidade de concessão de uma 
pensão mínima, mesmo em caso de 
inscrição descontínua ou baseada em 
baixos salários;

– possibilidade de concessão de uma 
pensão compensatória, mesmo em caso de 
inscrição descontínua ou baseada em 
baixos salários;
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Or. nl

Alteração 26
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 6 – travessão 6

Projecto de parecer Alteração

– instituição de sistemas susceptíveis de 
permitir uma partida gradual para a 
reforma, a título facultativo, mantendo um 
trabalho a tempo parcial, antes e depois do
limite de idade para a reforma;

– instituição de sistemas susceptíveis de 
permitir uma partida gradual para a 
reforma ou de manter um trabalho a tempo 
parcial depois do limite de idade para a 
reforma e, dessa forma, obter uma melhor 
pensão;

Or. nl

Alteração 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Recorda a sua resolução de 21 de 
Fevereiro de 1997 sobre a situação dos 
cônjuges auxiliares dos trabalhadores 
independentes que, entre outros aspectos, 
requeria que fosse garantida a inscrição 
obrigatória do cônjuge auxiliar no seguro 
de pensão.

7. Recorda a sua resolução de 21 de 
Fevereiro de 1997 sobre a situação dos 
cônjuges auxiliares dos trabalhadores 
independentes que, entre outros aspectos, 
requeria que fosse garantida a inscrição 
obrigatória do cônjuge auxiliado no seguro 
de pensão do seu cônjuge.

Or. el

Alteração 28
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.° 7
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Projecto de parecer Alteração

7. Recorda a sua resolução de 21 de 
Fevereiro de 1997 sobre a situação dos 
cônjuges auxiliares dos trabalhadores 
independentes1 que, entre outros aspectos, 
requeria que fosse garantida a inscrição 
obrigatória do cônjuge auxiliar no seguro 
de pensão.

7. Recorda a sua resolução de 21 de 
Fevereiro de 1997 sobre a situação dos 
cônjuges auxiliares dos trabalhadores 
independentes1 que, entre outros aspectos, 
requeria que fosse garantida a inscrição 
individual obrigatória do cônjuge auxiliar 
no seguro de pensão.

Or. nl

Alteração 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Recorda a sua resolução de 12 de 
Março de 2008 relativa à situação das 
mulheres nas zonas rurais da UE2 em que 
convidava de novo a Comissão a 
apresentar uma proposta de revisão da 
Directiva 86/613/CEE3 até ao final de 
2008, prevendo direitos sociais e de 
pensão autónomos para as mulheres que 
trabalham como auxiliares nas 
explorações agrícolas;

Or. el

                                               
1 JO C 85 de 17.3.1997, p. 186.
2 P6_TA(2008)0094
3 Directiva 86/613/CEE do Conselho de 11 de Dezembro de 1986 relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente incluindo a 
actividade agrícola, bem como à protecção da maternidade, JO l 359 de 19.12.1986, p. 56
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Alteração 30
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 7- B (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-B. Convida a Comissão a acompanhar 
de perto as reformas dos regimes de 
segurança social e de pensões nos 
Estados-Membros, comparando as suas 
consequências sobre o emprego feminino 
e centrando-se em possíveis melhores 
práticas que tenham surgido, em 
particular para a redução das diferenças 
salariais entre os dois sexos e a 
conciliação entre a vida profissional e 
familiar;

Or. el


	732738pt.doc

