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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, em todo o mundo, estas continuam a ser afectadas por grandes disparidades em 
termos de oportunidades de trabalho, qualidade do trabalho e remuneração1,

1. Exorta o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a aplicar de imediato a Directiva 
2006/54/CE em todos os Estados-Membros;

2. 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;

3. Insta os Estados-Membros a criar redes de assistência às crianças e de prestação de
cuidados, de forma a permitir o trabalho a tempo inteiro e a evitar o trabalho a tempo 
parcial involuntário;

4. Solicita aos Estados-Membros que adaptem a legislação em matéria fiscal, 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;

5. 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;

6. Convida a Comissão, os Estados-Membros e os parceiros sociais a alargar as 
possibilidades das pessoas com empregos precários de pertencerem a um sindicato e de 
beneficiarem do direito de co-determinação, bem como a sancionar os obstáculos à 
participação sindical; 

7. Faz novamente referência ao relatório 2008/2034/INI do PE e insta o Conselho a adoptar 
uma meta da UE para os regimes de rendimento mínimo de pelo menos 60% do 
rendimento equivalente médio nacional, bem como um calendário para o cumprimento 
desse objectivo por todos os Estados-Membros; 

8. Exorta a Comissão a incluir os sectores da saúde, da prestação de cuidados, da hotelaria, 
da gastronomia e dos serviços domésticos na Directiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores. 

                                               
1 Com base no estudo da Organização internacional do Trabalho (OIT), de 2010.


