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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:

1. Assinala que, nas situações em que se logrou obter a igualdade de tratamento de mulheres 
e homens no mercado de trabalho, tal facto surtiu uma influência positiva no 
desenvolvimento económico e social dos respectivos países, sendo que cumpre, por 
conseguinte, não renunciar a políticas em prol da igualdade de tratamento em épocas de 
crise, mas que, não obstante a vontade manifesta dos Estados-Membros e da Comissão, 
até hoje não foi possível criar condições de igualdade de forma consequente;   

2. Sublinha que, para compatibilizar a vida profissional e a familiar, constituiria um passo 
importante aumentar as possibilidades de acolhimento das crianças e profissionalizar os 
cuidados dispensados a idosos no seu domicílio, 

3. Considera, atendendo à mutação demográfica que se observa, que é necessário activar o 
potencial das mulheres, no intuito de contrariar a carência crescente de mão-de-obra 
qualificada; 

4. Congratula-se com o facto de, entretanto, quase por todo o lado as mulheres alcançarem
um nível de qualificação superior ao dos homens, embora lamente que tal não se traduza 
numa redução das disparidades salariais segundo o sexo, fenómeno que contribui para um 
risco acrescido de pobreza das mulheres;

5. Insta os Estados-Membros a redobrarem de esforços no sentido de interessar os jovens de 
ambos os sexos, logo na fase escolar, por todo o leque de actividades profissionais 
existente, a fim de obviar a mercados de trabalho em que existam segregações segundo o 
sexo e contrariar o fenómeno que frequentemente se observa de representação superior 
das mulheres em profissões menos bem remuneradas;    

6. Insta a Comissão a apoiar os Estados-Membros a melhorarem as perspectivas 
profissionais das migrantes e, deste modo, a sua oportunidade de terem uma vida 
autónoma, mediante um maior acesso à instrução e à formação profissional; 

7. Exorta a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu a respeitarem o princípio da 
integração da dimensão de género, quando da elaboração de orçamentos.


