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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a igualdade entre mulheres e homens tem uma influência fundamental 
na coesão económica, social e territorial europeia, que é influenciada, entre outros 
aspectos, pela participação das mulheres no mercado de trabalho e que tem a capacidade 
de garantir que as mulheres e os homens tenham as mesmas oportunidades no que respeita 
ao acesso a educação de elevada qualidade, a um trabalho digno e ao desenvolvimento de 
uma carreira profissional, o que também reforçará a população activa e melhorará as 
competências disponíveis, contribuindo dessa forma para aumentar o crescimento e 
melhorar a competitividade,

B. Considerando que apenas 7% do financiamento do FSE para o período 2000-2006 foi 
utilizado para promover a igualdade entre mulheres e homens e que, ao longo do mesmo 
período, medidas que prestam apoio (directo ou indirecto) à igualdade de oportunidades 
subsidiadas pelo FEDER constituíram 21% do financiamento total,

C. Considerando que a participação das mulheres no mercado de trabalho varia 
consideravelmente entre regiões e que a sua participação média e a sua remuneração são 
inferiores às dos homens, considerando que esta circunstância se pode explicar em parte 
pelo facto de as mulheres terem mais dificuldade em conciliar a vida profissional e 
familiar, visto serem geralmente as mulheres as responsáveis por cuidar dos filhos e de 
outros dependentes,

D. Considerando que as mulheres perfazem a maioria dos licenciados, e que, apesar disso, 
esta tendência não se traduziu ainda num nivelamento das taxas de emprego; 
considerando, simultaneamente, que as mulheres predominam entre os menos instruídos, 
muito embora esta situação tenha vindo a mudar acentuadamente ao longo dos tempos,

E. Considerando que em 16 Estados-Membros o risco de pobreza extrema para as mulheres 
ultrapassa o dos homens e que as mulheres são mais numerosas entre as pessoas 
empregadas em condições precárias, em especial em zonas rurais,

F. Considerando que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e o princípio da 
integração da dimensão do género estão expressamente indicados nos regulamentos dos 
Fundos Estruturais como dimensões transversais da programação e execução de políticas,

G. Considerando que, em média, metade das pessoas que participam em actividades 
organizadas pelo FSE no quadro de políticas de emprego activas são mulheres,

1. Insiste, no âmbito da política de coesão, na necessidade de aumentar a ajuda financeira 
concedida às medidas que permitem às mulheres e aos homens conciliar melhor a vida 
profissional e a vida familiar, nomeadamente condições de trabalho mais flexíveis e oferta 
suficiente de serviços de acolhimento de crianças de elevada qualidade e de serviços de 
prestação de cuidados a outros dependentes a preços comportáveis, o que permitirá aos 
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pais, e em especial às mães, conjugar a vida profissional com a vida familiar, o que é útil à 
coesão social em virtude da promoção da igualdade de oportunidades, do papel da família 
e do favorecimento da natalidade, mas também à coesão económica em virtude do reforço 
da participação das mulheres no mercado de trabalho;

2. Sublinha que o aumento das taxas de emprego é um dos principais factores de 
crescimento; salienta também que para se atingir o objectivo de uma taxa de emprego de 
75% entre pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos, fixada na 
Estratégia Europa 2020, é necessário não só reduzir o desemprego, mas também integrar 
no mercado de trabalho pessoas que neste momento estão inactivas;

3. Sublinha a necessidade de encontrar medidas inovadoras para combater a pobreza 
destinadas a mulheres que se encontrem numa posição vulnerável, nomeadamente 
mulheres imigrantes, mulheres sozinhas e mulheres com famílias numerosas;

4. Lamenta que os progressos realizados no sentido da consecução da igualdade entre 
homens e mulheres no mercado de trabalho tenham sido muito limitados e sublinha que, 
como a Comissão salienta no Quinto Relatório de Coesão, a maior parte dos Estados da
UE ainda está muito aquém de implementar nas respectivas políticas a integração da 
dimensão do género e de efectuar avaliações sistemáticas do impacto das suas políticas na 
perspectiva do género;

5. Considera que o apoio do Fundo Social Europeu deveria continuar a incidir 
principalmente no aumento da taxa de actividade profissional, financiando medidas cujo 
alvo sejam grupos desfavorecidos (mulheres, jovens, desempregados de longa duração, 
imigrantes, minorias, pessoas com deficiências, etc.) que necessitem de apoio para 
encontrar emprego, promovendo a formação profissional contínua, combatendo a 
discriminação em razão do género na escolha da carreira e da profissão, apoiando a 
participação das mulheres em actividades de carácter científico e tecnológico e ajudando-
as a montar empresas, e bem assim através do financiamento de iniciativas económicas 
tomadas individualmente pelas pessoas excluídas do mercado de trabalho, tendo 
nomeadamente em conta as mulheres com idade superior a 45 anos;

6. Considera que, no interesse da sua plena integração no mercado de trabalho, as pessoas 
empregadas em condições precárias deverão ter direito, tal como os desempregados, a 
participar em programas de incentivo ao emprego co-financiados por verbas provenientes 
dos fundos estruturais;

7. Sublinha a importante contribuição dada pelo FEDER no sentido da integração da 
dimensão do género em todas as áreas pertinentes, nomeadamente a concessão de ajuda 
para fins de formação e educação, para mulheres empresárias e para investimento em 
estruturas para acolhimento de crianças, de idosos e de outros dependentes;

8. Solicita a alteração do Regulamento relativo ao FEADER de modo a permitir, como 
acontece com o FSE, a tomada de medidas proactivas em apoio de mulheres no período de 
programação 2014-2020, o que foi exequível em períodos anteriores, mas não no actual, e 
que terá efeitos muito benéficos no emprego das mulheres em zonas rurais;

9. Convida a Comissão garantir, no âmbito da política de coesão, o reforço da formação 



AD\866976PT.doc 5/7 PE458.846v02-00

PT

profissional das mulheres, e solicita aos Estados-Membros que desenvolvam "programas 
de aprendizagem ao longo da vida" e iniciativas de envelhecimento em actividade, em 
especial depois de a crise ter tido efeitos nocivos nos grupos mais vulneráveis da 
sociedade, como sejam os mais idosos, as minorias étnicas e as mulheres desprotegidas;

10. Convida a Comissão e os Estados-Membros a preverem medidas específicas que 
envolvam recursos e procedimentos existentes – por exemplo, fundos de garantia – para o 
lançamento de iniciativas de microfinanciamento e microcrédito direccionadas sobretudo 
para mulheres;

11. Apoia a Comissão na reforma da política de coesão, nomeadamente através de um 
acréscimo da concentração de meios para um número mais restrito de prioridades, com 
medidas dirigidas para fins específicos e objectivos estratégicos, na condição de que a 
igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho continue a ter uma prioridade 
elevada no novo período;

12. Convida os Estados-Membros a criarem unidades especializadas em matéria de integração 
da dimensão de género e de igualdade de oportunidades no âmbito das Autoridades de 
Gestão, a introduzirem o procedimento de avaliação do impacto de género durante a fase 
de selecção e a acompanharem rigorosamente as conclusões e os resultados dos programas 
executados em termos de progressos em matéria de igualdade dos géneros;

13. Convida os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a honrarem os seus 
compromissos em matéria de igualdade entre homens e mulheres, não discriminação e 
acesso de pessoas com deficiência a todas as fases de execução de programas; expressa a 
sua preocupação perante o facto de, muito embora todos os programas refiram 
explicitamente a questão da igualdade, esta nem sempre ser tomada em consideração 
quando os programas são executados, como fica claro quando se procede à avaliação da 
aplicação e dos resultados dos mesmos;

14. Convida a Comissão a elaborar um plano de acção para determinar objectivos específicos 
e mensuráveis com prazos estabelecidos, tal como referidos no documento que 
acompanha a "Estratégia para a igualdade entre mulheres e homens 2010-2015" e chama a 
atenção para a necessidade de acompanhar as actividades da Comissão;

15. Convida os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a implementar com 
eficácia todos os instrumentos financeiros disponíveis a nível europeu com vista a apoiar a 
inclusão no mercado de trabalho de todas as pessoas, em especial os grupos de mulheres 
mais vulneráveis (mulheres portadoras de deficiência, emigrantes, mulheres que 
pertençam a minorias, mulheres que tenham sido vítimas de violência associada ao 
género, mulheres com pouca formação, etc.);

16. Convida a Comissão a exortar os Estados-Membros a que estabeleçam objectivos 
específicos para a mobilidade europeia, a educação, a formação e o desenvolvimento de 
oportunidades profissionais para mulheres, no sector dedicado a projectos transnacionais 
no âmbito do Fundo Social Europeu;

17. Convida a Comissão e os Estados-Membros a estabelecerem orientações para a utilização 
do Fundo Social Europeu de uma forma que assegure a melhoria das competências e 
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capacidades especializadas de mulheres jovens nos sectores onde elas se encontram menos 
representadas, em sintonia com a estratégia para o desenvolvimento regional da inovação 
e o emprego de qualidade.
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