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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 a pobreza dos pais conduz recorrentemente à pobreza dos filhos e 
afecta gravemente o futuro destes últimos,

B. Considerando que as disparidades salariais entre homens e mulheres na UE se elevam a 
quase 18 % e que o princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres constitui um 
dos princípios fundamentais consagrados nos Tratados europeus,

C. Considerando que a pobreza extrema, o tráfico de seres humanos, a incitação à 
prostituição e todos os demais tipos de exploração se encontram intimamente associados,

1. Congratula-se com a "Estratégia para a igualdade entre mulheres e homens (2010-2015)" 
apresentada pela Comissão;

2. Convida a Comissão e o Conselho a terem devidamente em conta as solicitações do 
Parlamento expressas nas suas resoluções de 15 de Novembro de 2007, sobre a análise da 
realidade social1, de 9 de Outubro de 2008, sobre a promoção da inclusão social e o 
combate à pobreza, nomeadamente a pobreza infantil, na UE2, de 6 de Maio de 2009, 
sobre a inclusão activa das pessoas excluídas do mercado de trabalho3, e de 19 de 
Outubro de 2010, sobre o papel do salário mínimo na luta contra a pobreza e a promoção 
de uma sociedade inclusiva na Europa, ao definirem políticas e medidas no âmbito da 
próxima etapa da OMC sobre a integração e a protecção sociais, bem como no quadro da 
estratégia a favor da inclusão social e da iniciativa emblemática ao abrigo da Estratégia 
"Europa 2020" relativa à luta contra a pobreza e a exclusão social, envolvendo todas as 
partes interessadas num processo participativo;

3. Solicita aos Estados-Membros que incluam o conceito de igualdade de género de forma 
transversal em todas as politicas de emprego e medidas específicas para melhorar o 
acesso ao emprego, evitar a sobre-representação da mulher nos empregos precários, 
aumentar a participação sustentável e promover a progressão profissional das mulheres, 
assim como para reduzir a segregação no mercado de trabalho em função do sexo, 
abordando as suas causas directas e indirectas;

4. Lembra a grande diferença existente entre as pessoas que habitam nas zonas rurais e 
urbanas em termos de acesso à formação, ao emprego e a um trabalho de qualidade; 
considera muito importante o direito de todas estas pessoas, em especial das mais jovens 
e das categorias mais vulneráveis, de receber uma boa formação, profissional e 
universitária, pelo que exorta os Estados-Membros e a Comissão a apoiar estes grupos, 
através de um sistema eficaz de políticas activas e de medidas de formação adequadas, a 
fim de lhes permitir adaptar-se rapidamente às necessidades do mercado de trabalho;

5. Insta os Estados-Membros a aplicarem medidas sustentáveis que permitam a todos, 
incluindo as categorias mais vulneráveis e desfavorecidas, aceder ao mercado de trabalho 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2007)0541.
2 Textos aprovados, P7_TA(2008)0467.
3 Textos aprovados, P7_TA(2009)0371.
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e melhor conciliar o trabalho com a vida privada e familiar, apoiando amplamente a 
igualdade de oportunidades e todos os serviços necessários para esse fim, através de 
medidas de apoio, tais como horários de trabalho flexíveis e serviços de assistência 
infantil acessíveis;

6. Salienta que, em consequência da crise económica, o desemprego e as dificuldades 
sociais ainda continuam a aumentar num certo número de Estados-Membros, afectando 
jovens e idosos, homens e mulheres e as respectivas famílias de diferentes modos, pelo 
que solicita à União Europeia e aos Estados-Membros que reforcem o seu compromisso e 
tomem medidas específicas para erradicar a pobreza e combater a exclusão social, uma 
vez que a pobreza e a exclusão social constituem uma violação dos direitos humanos e 
afectam pelo menos um em cada seis cidadãos europeus; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que confiram particular atenção aos grupos mais vulneráveis (famílias 
monoparentais, famílias com três ou mais filhos, pessoas portadoras de deficiência, 
minorias étnicas, nomeadamente os Roma, pessoas que vivem nas microrregiões mais 
desfavorecidas, pessoas com capacidade de trabalho reduzida e jovens sem experiência 
profissional); considera que o acesso à educação e ao mercado de trabalho, bem como a 
participação na sociedade, são necessários para uma vida condigna; insta a União 
Europeia e os Estados-Membros a assegurar que sejam tomadas medidas para erradicar a 
pobreza infantil e que todas as crianças tenham iguais oportunidades na vida;

7. Solicita que, dado o desemprego constituir, também no caso das mulheres, a principal 
causa da pobreza, da desigualdade e da exclusão social, se promova a manutenção e a 
criação de emprego através de meios específicos (por exemplo, oferta de emprego a 
tempo parcial ou com horário flexível para as mulheres que educam os seus filhos) e, 
recomenda igualmente que, a par das medidas associadas ao emprego, sejam postas em 
prática políticas destinadas a reforçar o sistema de protecção social (por exemplo, criação 
de estruturas de acolhimento de crianças, no intuito de permitir às mulheres o regresso ao 
mercado de trabalho);

8. Salienta que um terço das famílias monoparentais na Europa vive na pobreza;

9. Indica que a pobreza feminina é não só o resultado da recente crise económica, mas 
também a consequência de vários factores – estereótipos, disparidades salariais entre 
homens e mulheres, obstáculos resultantes da ausência de conciliação entre a vida 
familiar e a vida profissional, a maior esperança de vida das mulheres e, em geral, os 
vários tipos de discriminação em razão do género – que afectam principalmente as 
mulheres;

10. Salienta que, em caso de perda do trabalho, o risco de não voltar a encontrar trabalho é 
mais elevado para as mulheres e, caso encontrem, é mais provável que sejam 
desfavorecidas, uma vez que a percentagem de contratos precários e de trabalho a tempo 
parcial não voluntário é mais elevada entre as mulheres ou porque ainda persistem 
disparidades salariais que as desfavorecem;

11. Salienta que a falta de acesso aos serviços de assistência para as pessoas dependentes, a 
regimes de licença adequados e a fórmulas de trabalho flexíveis para ambos os 
progenitores impedem as mulheres de participar no mercado de trabalho ou de trabalhar a 
tempo inteiro;

12. Salienta que o financiamento do Fundo Social Europeu não deve ser aumentado;
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13. Solicita à Comissão que reforce a estratégia europeia de inclusão e de protecção sociais, 
em conformidade com a iniciativa "Plataforma europeia contra a pobreza", e que 
intensifique os esforços tendentes a melhorar a situação das mães solteiras em particular, 
de molde a permitir-lhes viver com dignidade;

14. Salienta a necessidade de reduzir as diferenças de remuneração entre homens e mulheres 
que provocam, para competências e trabalho iguais, uma redução do rendimento e uma 
elevada taxa de mulheres pobres quando se reformam ou enviúvam;

15. Considera que as mulheres idosas podem ser vítimas de discriminações directas ou 
indirectas no mercado de trabalho, e mesmo de discriminações múltiplas, e que convém 
combater esse problema; salienta que o emprego deve ser visto como o melhor meio para 
lutar contra a pobreza das mulheres; apela para que seja facilitada a participação das 
mulheres de todas as idades nos programas de formação ao longo da vida; recorda que 
conciliar a vida familiar, a vida profissional e a formação contínua exige uma atenção e 
um apoio específicos;

16. Solicita à Comissão e ao Conselho que desenvolvam e implementem, com carácter de 
urgência, uma estratégia para reduzir para metade a pobreza infantil até 2012 e quebrar a 
espiral da pobreza em geral, uma vez que a transmissão da pobreza persistente de pais a 
filhos representa um elevado risco, sendo susceptível de colocar as crianças numa 
situação consideravelmente desvantajosa no tocante às suas possibilidades de acesso a 
uma vida melhor; salienta, consequentemente, a necessidade de integrar os direitos das 
crianças em todas as políticas da UE, assim como de medidas para o acompanhamento e 
a avaliação das acções tomadas para erradicar a pobreza infantil, identificar e desenvolver 
acções prioritárias, reforçar a recolha de dados e desenvolver mais os indicadores comuns 
a nível da UE; considera, neste contexto, que é essencial facilitar a integração ou 
reintegração das mães solteiras no mercado de trabalho, bem como a protecção social 
para as famílias monoparentais, tendo em conta as dificuldades com que estas se 
debatem, assim como assegurar um apoio concreto às famílias com muitos filhos; 
sustenta que as crianças procedentes de agregados familiares em que ninguém trabalha e 
em que reina a pobreza devem beneficiar de atenção e apoio especiais, visando prevenir a 
pobreza feminina no futuro;

17. Indica que estudos internacionais ilustram que as mulheres se encontram 
sobre-representadas entre os trabalhadores pobres em virtude de desigualdades em razão 
do género (segregação em matéria de emprego, discriminação salarial, etc.), que as 
disparidades salariais são ainda agravadas pelas responsabilidades familiares tradicionais 
das mulheres, e que estes dois factores são igualmente a causa de uma grande 
desvantagem financeira para as mulheres idosas (diferença em matéria de pensões e de 
poupança individual);

18. Convida os Estados-Membros a procederem a avaliações das incidências da recessão e a 
examinarem a natureza mutável das condições de emprego e o seu efeito nos grupos 
vulneráveis, na pobreza e na exclusão social;

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros a identificarem, a adoptarem e a monitorizarem 
indicadores específicos de género no domínio da erradicação da pobreza e da promoção 
da inclusão social;

20. Solicita às autoridades nacionais relevantes que revejam as suas políticas de imigração, 
visando eliminar obstáculos estruturais à plena participação das mulheres migrantes no 
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mercado de trabalho; convida-as igualmente a compilarem dados sobre os progressos 
registados no referente à discriminação contra grupos vulneráveis e a avaliarem o 
impacto decorrente das reduções das despesas respeitantes ao acesso à saúde, à educação 
e à protecção social;

21. Toma nota da decisão do Conselho, de 17 de Junho de 2010, de deixar ao critério dos 
Estados-Membros, em cooperação com as regiões, o estabelecimento dos seus próprios 
objectivos nacionais de redução do número de pessoas em risco de pobreza e de exclusão 
com base em um ou mais dos três indicadores acordados pelo Conselho; considera que há 
um risco de os Estados-Membros que utilizam apenas o critério do "agregado familiar 
sem emprego" poderem negligenciar problemas como a pobreza no trabalho, a pobreza 
energética, a pobreza das mães solteiras, a pobreza infantil e a exclusão social; apela aos 
Estados-Membros para que não utilizem abusivamente a liberdade de que gozam para 
efeitos de escolha do seu indicador a fim de alcançar objectivos menos ambiciosos no 
domínio da luta contra a pobreza; chama a atenção para as dificuldades de milhões de 
reformados europeus, que não beneficiam de pensões decentes susceptíveis de garantir a 
sua subsistência e de satisfazer as necessidades específicas decorrentes da idade, em 
especial os elevados custos dos medicamentos e dos tratamentos médicos; insiste no facto 
que a educação escolar e universitária dos grupos mais vulneráveis deve ser um objectivo 
prioritário para o qual cada Estado-Membro deve fixar objectivos;

22. Recorda que a Comissão designou 2010 "Ano europeu de luta contra a pobreza e a 
exclusão social" a fim de reafirmar e reforçar o empenhamento político da União 
Europeia em dar um impulso decisivo à luta contra a pobreza e de reconhecer o direito 
fundamental das pessoas em situação de pobreza e de exclusão social a viver dignamente 
e a participar de pleno direito na sociedade;

23. Recorda que 2010, o "Ano europeu de luta contra a pobreza e a exclusão social", não 
deveria restringir-se a uma campanha mediática, mas deveria igualmente estimular a 
criação de políticas multidimensionais de luta contra a pobreza e de indicadores de 
pobreza mais elaborados; solicita, por conseguinte, à Comissão que faculte uma 
panorâmica crítica das novas medidas aplicadas pelos Estados-Membros com vista a 
vencer a pobreza e a exclusão social neste contexto;

24. Assinala que, de acordo com o indicador do risco de pobreza do Eurostat, cerca de 85 
milhões de pessoas estavam ameaçadas de pobreza na União Europeia em 2008 e que, 
segundo o indicador "privação material", se estima que o respectivo número ascenda a 
120 milhões de pessoas; considera que a decisão do Conselho sobre os indicadores da 
pobreza pode dar azo a ambiguidades referentes ao objectivo global de redução, que 
consiste em retirar da pobreza e da exclusão social 20 milhões de pessoas até 2020 
(redução de 23,5 %, de acordo com o indicador do risco de pobreza do Eurostat, mas 
apenas 16,7 %, segundo o indicador "privação material");

25. Solicita de novo à Comissão e aos Estados-Membros que reforcem os instrumentos e 
melhorem o quadro legislativo para superar a disparidade salarial entre géneros;

26. Salienta que a protecção social, as políticas do mercado de trabalho e a política social dão 
contributos importantes para reduzir a profundidade e a duração da recessão através do 
seu papel na estabilização dos mercados de trabalho e de consumo, e que o sistema de 
segurança social constitui um estabilizador, tanto da vertente receitas, como da vertente 
despesas;
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27. Considera que uma política de emprego activa (nomeadamente a formação no local de 
trabalho, o ensino e a formação profissionais) se revela muito importante para prevenir a 
pobreza e que os parceiros sociais desempenham um papel essencial nesse processo; 
entende, além disso, que uma política de emprego pró-activa (por exemplo, prática 
profissional para os jovens, seminários e locais de trabalho protegidos) constitui 
igualmente um conjunto de medidas crucial que visa garantir o equilíbrio no mercado de 
trabalho e aumentar a acessibilidade ao mesmo, bem como assegurar a manutenção do 
emprego para os grupos desfavorecidos;

28. Sugere a necessidade de manter, quer a nível europeu quer a nível nacional, um forte 
empenhamento a favor de progressos ulteriores no sentido da igualdade entre os géneros 
através de estratégias que dêem seguimento ao roteiro da Comissão para a igualdade entre 
homens e mulheres, ao Pacto europeu para a igualdade dos géneros, adoptado pelo 
Conselho Europeu no quadro de acção sobre a igualdade dos géneros, e ao quadro de 
acção sobre a igualdade dos géneros concluído entre os parceiros sociais europeus; 

29. Salienta a necessidade de adoptar um quadro regulamentar transparente para as formas de 
trabalho atípicas, a fim de assegurar condições de trabalho apropriadas e salários dignos, 
dado que a obtenção de um emprego contribui activamente para o combate à pobreza;

30. Solicita aos Estados-Membros, onde seja necessário, que reexaminem os sistemas de
segurança social para evitar diferenciais consideráveis entre homens e mulheres ao nível 
da reforma e reflictam sobre a adopção de elementos de correcção que tenham em conta a 
descontinuidade das cotizações decorrente da precariedade profissional e das exigências 
da maternidade;

31. Assinala a importância de uma segurança social e de direitos a pensão individuais, por 
forma a assegurar a independência económica das mulheres e dos homens;

32. Destaca que, dado impor-se lograr uma participação igual e plena na vida económica, 
política e social, enquanto direito individual, as políticas de inclusão social activas 
deveriam recorrer a uma abordagem holística para erradicar a pobreza e a exclusão social, 
em particular garantindo a todos o pleno acesso a serviços sociais e a serviços de 
interesse (económico) geral de qualidade;

33. Reconhece que a igualdade entre os géneros é um dos pressupostos para o crescimento 
sustentável, o emprego, a competitividade e a coesão social;

34. Frisa que, segundo o relatório especial do Eurobarómetro sobre a igualdade dos géneros 
na UE em 2009, a necessidade de reduzir as disparidades salariais entre homens e 
mulheres é amplamente reconhecida na Europa;

35. Salienta a necessidade de tomar iniciativas, tanto a nível europeu como nacional, para 
conciliar a vida familiar e a vida profissional no quadro da luta contra a pobreza e da 
promoção do acesso a um trabalho digno; convida, portanto, os Estados-Membros a 
reforçarem as estruturas públicas de cuidados a crianças e a darem incentivos às empresas 
para que criem internamente as estruturas correspondentes;

36. Insta, por conseguinte, os Estados-Membros a promoverem a conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar mediante medidas concretas, nomeadamente aumentando a 
transparência dos procedimentos salariais e de recrutamento e encargos da segurança 
social, viabilizando horários de trabalho flexíveis e equilibrando os custos da 
parentalidade;
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37. Salienta a necessidade de adoptar políticas de emprego e formação, a nível nacional, bem 
como disposições fiscais específicas para as famílias monoparentais, no quadro da luta 
contra a pobreza, a pobreza infantil e a exclusão social;

38. Salienta a necessidade de tomar iniciativas, tanto a nível nacional como europeu, com 
vista a combater a discriminação em termos de oportunidades de acesso ao mercado de 
trabalho e de políticas salariais;

39. Exorta a Comissão a examinar de perto os obstáculos à participação social, como sejam a 
pobreza energética, a exclusão financeira e os entraves ao acesso às tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC);

40. Salienta a importância da coordenação das políticas de luta contra o desemprego e de 
combate à exclusão social a cada nível de governação com vista a combater eficazmente 
a pobreza;

41. Recorda que a luta contra a pobreza e a exclusão social deve ter lugar no interior e no 
exterior da União Europeia, a fim de dar cumprimento ao compromisso assumido pela 
União Europeia e pelos Estados-Membros no sentido de lograrem os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio até 2015;

42. Recorda aos Estados-Membros que a prestação de serviços adequados de acolhimento de 
crianças constitui um elemento fundamental da igualdade entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho; chama, por conseguinte, a atenção dos Estados-Membros para a 
importância de que se reveste a consecução dos objectivos de Barcelona relativos a 
estruturas adequadas de acolhimento de crianças, de molde a encorajar as mulheres a 
participarem no mercado de trabalho e a favorecer o equilíbrio entre a vida profissional e 
a vida privada;

43. Insta os Estados-Membros a facilitarem o acesso a programas de ensino e de formação 
para os imigrantes e as minorias étnicas, o que facilitará a sua participação no mercado de 
trabalho.
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