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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. Sublinha a importância da iniciativa emblemática "Plataforma contra a pobreza e a 
exclusão social"; convida os Estados-Membros a fazerem pleno uso do Programa de 
PROGRESS da UE e do próximo Programa para a Mudança e Inovação Social, em 
especial no que se refere à realização eficaz de objetivos em matéria de igualdade de 
género; solicita aos Estados-Membros que tomem as medidas necessárias para aceder ao 
Fundo Social Europeu e utilizar os fundos para programas vocacionados para a luta contra 
a pobreza;

2. Observa que, desde o início da crise, a taxa de desemprego é permanentemente mais 
elevada entre as mulheres do que entre os homens, o que só vem agravar os desafios que 
as mulheres têm de enfrentar no mercado de trabalho, incluindo a discriminação direta e 
indireta, a dupla discriminação de mulheres com deficiências, o fosso salarial entre 
géneros, o trabalho a tempo parcial, as condições de trabalho precárias, a pobreza no 
trabalho, a alta concentração no setor informal com salários mais reduzidos, menos 
proteção social e direitos a pensão insuficientes; solicita, neste contexto, à Comissão para 
que dirija uma recomendação aos Estados-Membros sobre a luta contra a segmentação do 
mercado de trabalho que torna insuficiente o acesso das mulheres a empregos de 
qualidade com remunerações aceitáveis;

3. Convida os Estados-Membros a apoiarem a participação das mulheres no mercado de 
trabalho através de medidas como a garantia do acesso gratuito a estruturas públicas de 
acolhimento de crianças e de prestação de cuidados a pessoas dependentes, o aumento dos 
recursos para a educação e programas de qualificação profissional;

4. Manifesta a sua preocupação com os importantes cortes na despesa pública resultantes da 
imposição de medidas de austeridade, que levam a reduções drásticas dos empregos e 
serviços do setor público e obrigam muitas mulheres a mudar de empregos remunerados 
para não remunerados, expondo-as a um alto risco de pobreza;

5. Chama a atenção dos Estados-Membros para a necessidade de tomarem medidas para o 
aumento dos rendimentos, incluindo a adoção de regimes de rendimento mínimo e de 
programas de assistência social para pessoas com dificuldades em satisfazer as suas 
necessidades básicas, particularmente pessoas com filhos e famílias monoparentais.


