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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres, de 1979,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de Fevereiro de 20091, sobre a ausência de 
discriminação com base no sexo e a solidariedade entre gerações,

A. Considerando que deve ser tida em conta a dimensão específica do género nas relações 
entre gerações, 

B. Considerando que, à luz dos ambiciosos objectivos em matéria de taxas de emprego 
estabelecidos na Estratégia UE 2020, a taxa de emprego das mulheres e dos homens de 
idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos deveria aumentar para 75% até 2020, 
enfrentando simultaneamente um desafio demográfico, 

C. Considerando que, em tempos de mudança demográfica, o papel dos pais e das mães é 
particularmente importante, uma vez que ambos são essenciais tanto como trabalhadores 
como co-progenitores, e que se deve evitar que o risco deste duplo ónus recaia unicamente 
sobre as mães,

D. Considerando que a evolução demográfica afectou fortemente a vida pessoal e activa da 
população, nomeadamente no caso das mulheres, ao passo que a escassez de serviços, os 
baixos níveis de prestações assistenciais, a lenta e difícil integração no mercado laboral, os 
longos períodos de emprego precário ou temporário e a insuficiência do apoio aos jovens 
casais se contam entre as razões que levam os jovens a protelar a fundação de um 
agregado familiar e a procriação,

E. Considerando que as mulheres vivem mais tempo do que os homens e constituem uma 
percentagem crescente da população idosa,

F. Considerando que a natalidade é mais acentuada nos Estados-Membros e nas regiões que 
possuem regimes de protecção social eficazes, flexíveis e integrados, não obstante uma 
taxa elevada de emprego feminino,

G. Considerando que em todos os países europeus se observa uma escassez de jovens 
profissionais das artes e ofícios, ao passo que a experiência e as competências das pessoas 
mais idosas são subestimadas, existindo, por conseguinte, o risco de desaparecimento de 
artes e ofícios, nomeadamente dos que são tradicionalmente praticados por mulheres, 

1. Solicita que, ao tomar em consideração o desafio demográfico e a solidariedade, se preste 
especial atenção à perspectiva do género, na medida em que as relações entre os géneros 
estruturam todo o ciclo da vida, desde o nascimento até à terceira idade, influenciando o 
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acesso a recursos e oportunidades e forjando as estratégias de vida adoptadas em todas as 
etapas;

2. Considera essencial promover a solidariedade entre gerações, nomeadamente no contexto 
da dimensão do género, mediante políticas fiscais específicas, medidas de incentivo ao 
envelhecimento activo, políticas habitacionais e criação de redes integradas de serviços 
para as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência ou dependentes, na perspectiva da 
melhoria do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal;

3. Salienta que importa fazer face às disparidades salariais entre homens e mulheres, 
actualmente de 17% na UE-27, uma vez que as mesmas originam rendimentos mais 
baixos após o nascimento do primeiro filho e, ulteriormente, reformas mais baixas e uma 
taxa de pobreza mais elevada entre as mulheres idosas;

4. Sublinha a importância de uma segurança social e de direitos à pensão baseados no 
indivíduo, reconhecendo as actividades de assistência não remuneradas;

5. Sublinha que apenas é possível conciliar a vida familiar com a vida profissional se as 
actividades de assistência não remuneradas forem mais equitativamente partilhadas entre 
homens e mulheres e se forem proporcionados às famílias serviços de guarda acessíveis 
do ponto de vista financeiro e de boa qualidade; solicita aos Estados-Membros que 
garantam serviços acessíveis, a preços comportáveis, flexíveis e de elevada qualidade, 
nomeadamente o acesso a estruturas de acolhimento de crianças, com o objectivo de 
assegurar condições para a cobertura de 50% das necessidades da faixa etária dos 0 aos 3 
anos e de 100% para as crianças dos 3 aos 6 anos, assim como um melhor acesso aos 
cuidados no caso das outras pessoas dependentes e disposições adequadas em matéria de 
licenças tanto para as mães como para os pais;

6. Reconhece a necessidade de se adoptarem medidas para melhorar as disposições que 
regem não só a licença de maternidade, mas também a licença de paternidade e a licença 
parental para os pais que exercem uma actividade profissional;

7. Reconhece que as mulheres mais velhas são frequentemente vítimas de discriminação 
directa ou indirecta no mercado de trabalho, e mesmo de múltiplas discriminações, 
situação esta que requer uma abordagem adequada;

8. Apela a que se promova a actividade de voluntariado das mulheres reformadas e das 
mulheres mais idosas, valorizando as suas competências profissionais;

9. Reconhece o importante papel desempenhado pelas mulheres mais velhas como 
prestadoras de cuidados, cujas capacidades, amiúde subestimadas, podem contribuir para 
uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida familiar;

10. Exorta a uma maior participação das mulheres de todas as faixas etárias em programas de 
aprendizagem ao longo da vida;

11. Solicita ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género que acompanhe e analise as 
relações entre gerações, baseando-se em indicadores por sexo e faixa etária.
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12. Apela à concessão de incentivos aos jovens e aos idosos que tencionem criar empresas 
inter-geracionais;

13. Convida a Comissão e os Estados-Membros a reexaminarem os sistemas de segurança 
social em que ainda subsistam desigualdades consideráveis entre os níveis das pensões 
dos homens e das mulheres e a considerarem a possibilidade da introdução de coeficientes 
de correcção que tenham em conta as disparidades nas prestações de índole contributiva 
ligadas ao trabalho temporário e às responsabilidades da maternidade;

14. Considera que os serviços de assistência domiciliar a idosos podem ser incentivados e 
organizados através da promoção de formas de actividade autónomas e cooperativas, com 
base em convenções com as autoridades locais e na atribuição de cheques específicos aos 
agregados familiares;

15. Sublinha que para solucionar o problema do "fosso digital", um fenómeno que afecta 
particularmente as mulheres, nomeadamente as mais idosas, e que se encontra na origem 
da exclusão profissional e social, se poderia recorrer a iniciativas experimentais de 
alfabetização tecnológica organizadas pelas escolas.
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