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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que há uma presença mais acentuada das mulheres em empregos precários e 
que, na UE, não obstante o quadro legislativo em vigor, estas continuam a ser afectadas 
por grandes disparidades em termos de oportunidades de trabalho, de qualidade do 
trabalho, de rendimento de subsistência e de igualdade de remuneração por trabalho igual 
ou de valor igual,

B. Considerando que o facto de as mulheres estarem sobre-representadas a nível do trabalho 
precário é um factor decisivo que contribui para as disparidades de género a nível da 
remuneração, as quais permanecem a um nível elevado; que, por tal motivo, a melhoria 
da qualidade do trabalho para as mulheres reduzirá essas disparidades,

C. Considerando que a UE continua fiel ao seu compromisso de manter a integração dos 
aspectos relacionados com a igualdade de género; que é necessário promover activamente 
a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens no âmbito da política de emprego,

D. Considerando que, em determinados contextos, as mulheres correm o risco de serem 
sujeitas a condições de trabalho indignas, razão pela qual merecem uma atenção 
particular nesse domínio, em especial durante a gravidez e a amamentação,

E. Considerando que a globalização e o actual contexto económico, juntamente com os 
progressos tecnológicos, comportam alterações das relações de trabalho e do conteúdo 
das tarefas atribuídas aos trabalhadores,

F. Considerando que, muito provavelmente, as trabalhadoras em situação precária estão 
menos informadas sobre os seus direitos e correm maior risco de serem privadas de 
protecção jurídica e/ou de serem vítimas de despedimento abusivo,

G. Considerando que deve ser salientada a importância do direito à formação inicial e 
contínua que assiste a todos os trabalhadores, incluindo as trabalhadoras em situação 
precária,

H. Considerando que o aumento do número de trabalhadoras em situação precária faz 
aumentar o risco de pobreza entre as mulheres,

1. Exorta os Estados-Membros a aplicar com maior eficácia as disposições da Directiva 
2006/54/CE;

2. Convida o Conselho Europeu a adoptar orientações claras e medidas concretas para 
salvaguardar o emprego e criar oportunidades de trabalho no âmbito da Estratégia UE 
2020;

3. Insta os Estados-Membros e a Comissão a prever e a aplicar medidas que proporcionem 
às raparigas e às mulheres jovens um ensino, uma formação profissional e uma formação 
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superior de qualidade, prevendo um apoio especial às raparigas e às mulheres jovens 
oriundas de círculos migrantes; salienta, por outro lado, a necessidade de as mulheres 
participarem activamente na sua reinserção profissional, após terem deixado de trabalhar 
por motivo do nascimento de um filho;

4. Convida a Comissão, no quadro da nova Estratégia do Emprego, a procurar incluir as 
mulheres que trabalham em condições precárias, independentemente do estatuto do seu 
trabalho, nos sistemas de segurança social e nos regimes de protecção previstos pelo 
direito do trabalho;
Considera da maior importância que as mulheres trabalhadoras em condições precárias e 
as respectivas famílias beneficiem de subsídios de desemprego e de maternidade; convida 
os governos dos Estados-Membros a aumentarem o montante e a duração desses 
subsídios, a fim de criarem uma rede de segurança social adequada; 2-A.

5. Solicita à Comissão que apoie os Estados-Membros na elaboração de uma campanha 
destinada a permitir que as trabalhadoras em condições precárias obtenham 
progressivamente um emprego estável; solicita à Comissão que apoie um programa tendo 
em vista informar os trabalhadores sobre os efeitos e as consequências do trabalho 
precário, inclusive a nível da segurança e da saúde no trabalho;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que adoptem medidas para reduzir a dupla 
carga de trabalho suportada pelas mulheres, uma das razões pelas quais estas se 
encontram sobre-representadas a nível do emprego precário; solicita a melhoria do 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar, no quadro do emprego estável e da redução 
do emprego precário;

7. Insta os Estados-Membros a criar redes de assistência às crianças e de prestação de 
cuidados, a cumprir os objectivos de Barcelona em matéria de assistência às crianças, de 
forma a proporcionar uma alternativa quando a falta de redes de assistência às crianças e 
de prestação de cuidados impedir o emprego a tempo inteiro, e a facilitar o acesso de 
mulheres, que assim o desejam, ao trabalho a tempo inteiro e melhorar a sua participação 
no mercado laboral e a sua independência económica; solicita aos Estados-Membros a 
superação dos obstáculos que impedem as mulheres de trabalharem o número de horas 
que desejam, quer se trate de trabalho a tempo parcial ou de trabalho a tempo inteiro;
salienta a necessidade de fixar um rendimento que garanta a subsistência e de garantir o 
acesso à totalidade das prestações da segurança social, independentemente de se tratar de 
trabalho a tempo inteiro ou de trabalho a tempo parcial; destaca o risco contido na 
evolução recente, a qual demonstra que, em alguns sectores, o trabalho precário conduziu 
à pobreza sobretudo mulheres com filhos de tenra idade;

8. Insta os Estados-Membros a velarem por que os trabalhadores a tempo parcial sejam 
igualmente cobertos por regimes de reforma;

9. Solicita aos Estados-Membros que adaptem a legislação em matéria fiscal, de segurança 
social, social, familiar e de pensões a fim de permitir às mulheres e aos homens que 
conduzam a sua vida de forma autónoma dentro e fora do casamento;

10. Entende que a sustentabilidade dos regimes de pensões, as facilidades de crédito a 
projectos de auto-ajuda, bem como de criação de emprego e de criação de rendimentos 
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alternativos, podem melhorar as condições das trabalhadoras em situação precária;

11. Solicita uma vez mais à Comissão e aos Estados-Membros o reforço dos instrumentos e a 
melhoria do quadro legislativo, a fim de superar as disparidades salariais em função do 
género;

12. Insiste em que, futuramente, os postos de trabalho devem ser criados de acordo com o 
princípio da qualidade do trabalho e não transformados em empregos precários; preconiza 
uma melhor regulação dos mercados de trabalho, através de inspecções mais rigorosas, 
com o objectivo de reduzir o emprego precário;

13. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que elaborem estratégias de luta contra o 
trabalho precário, de modo a colocar a ênfase em postos de trabalho dignos e compatíveis 
com o ambiente, bem como a integrar o equilíbrio de género;

14. Insiste em que os Estados-Membros adoptem medidas claras para reduzir as disparidades 
salariais entre os géneros em 10% até 2020, em todos os Estados-Membros, de modo a 
fazer diminuir essas disparidades médias na UE, inclusive disparidades a nível de 
pensões, entendendo que se trata de uma medida vital para melhorar o nível de vida, lutar 
contra a pobreza e reforçar o crescimento económico;

15. Convida a Comissão, os Estados-Membros e os parceiros sociais a criarem condições para 
que para todas as categorias de trabalhadores, independentemente do seu enquadramento 
contratual, possam pertencer a um sindicato e beneficiar do direito de co-determinação, 
bem como a eliminarem os obstáculos à participação sindical, facilitando o acesso às 
informações relativas aos direitos dos trabalhadores; convida os parceiros sociais a 
reforçar a participação das mulheres nos seus organismos, a todos os níveis; incentiva 
ainda os Estados-Membros a oferecer serviços de consultoria facilmente acessíveis às 
mulheres que não podem beneficiar do apoio de um conselho de empresa, como, por 
exemplo, as empregadas domésticas;

16. Solicita à Comissão que, em conformidade com os resultados atingidos no terreno, 
forneça orientações aos Estados-Membros sobre as melhores práticas de luta contra a 
discriminação directa e indirecta, de inclusão da igualdade de género e de redução do 
emprego precário entre as mulheres;

17. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a regularem por lei o estatuto social e jurídico 
dos trabalhadores sazonais e a garantirem a segurança social dos mesmos; entende que 
por "trabalhadores sazonais" deve entender-se os trabalhadores que celebraram um 
contrato de trabalho expresso ou tácito, cujo período e duração dependem largamente de 
factores sazonais, como as condições climáticas, os dias feriados e/ou as colheitas 
agrícolas.
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