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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:

A. Considerando que o desemprego juvenil na população feminina (com menos de 25 anos) 
continua a aumentar (de 18,8 % em 2009 para 22,1 % em 2012) devendo situar-se 
atualmente, segundo os últimos dados disponíveis, em 22,9 %; considerando que o 
desânimo, a autoexclusão e o descontentamento com o trabalho são cada vez mais 
comuns; considerando que as mulheres jovens continuam a enfrentar piores condições no 
mercado de trabalho do que os jovens do sexo masculino, o que resulta numa perda 
significativa do potencial de crescimento económico na Europa, devido à subutilização 
das competências de mulheres altamente qualificadas;

B. Considerando que mais de 2 milhões de postos de trabalho na UE não são ocupados;
considerando que a crise tem igualmente provocado uma retirada significativa de 
mulheres do mercado de trabalho, o que representa uma subutilização de capital humano e 
de competências; considerando que aumentar a participação das mulheres é um objetivo 
político urgente;

C. Considerando que os custos frequentemente elevados dos serviços de acolhimento de 
crianças, juntamente com a sua falta de disponibilidade, afetam negativamente a 
empregabilidade das jovens mães;

D. Considerando que os jovens constituem um dos grupos sociais mais atingidos pela atual 
situação de degradação do mercado de trabalho, uma vez que estão mais expostos ao 
desemprego, à precariedade e aos baixos salários, embora tenham níveis de escolaridade 
mais elevados do que as gerações anteriores;

E. Considerando que está a aumentar o número de licenciados que são sobrequalificados para 
os lugares vagos no mercado de trabalho ou que, pelo contrário, não possuem experiência 
profissional relevante;

F. Considerando que 60 % dos licenciados são mulheres e que a estas são frequentemente 
atribuídos lugares nos quais se sentem subqualificadas ou insuficientemente remuneradas; 
considerando que as mulheres jovens também são afetadas pelas diferenças de género no 
que toca a condições de emprego e não emprego, o que dá origem a disparidades salariais 
(que atingem atualmente 16,2 %) bem como a disparidades nas pensões de reforma;

G. Considerando que o emprego feminino, mais do que o masculino, é particularmente 
afetado pela flexibilidade e pela instabilidade: no terceiro trimestre de 2012, cerca de 
60 % dos trabalhadores a tempo parcial com idade entre os 15 e os 24 anos eram 
mulheres; considerando que, na mesma faixa etária, 64 % dos trabalhadores temporários 
com estudos do nível do ensino superior (licenciatura e pós-graduação) eram mulheres;

H. Considerando que, de acordo com a sondagem do Eurobarómetro sobre as mulheres e as 
desigualdades de género no contexto da crise, publicada em 26 de fevereiro de 2013, os 
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empregadores utilizam critérios de género no recrutamento de pessoal em detrimento do 
profissionalismo e das competências das mulheres: nas perguntas formuladas nas 
entrevistas de emprego, a primeira preocupação dos empregadores diz respeito à 
maternidade (49 %), seguida da flexibilidade laboral (35 %) e do aspeto físico (33 %), 
enquanto que, no caso dos homens, revestem maior importância a experiência (40 %) e as 
qualificações profissionais (38 %); 

I. Considerando que há 7,5 milhões de jovens NEET (que não trabalham, não estudam e não 
seguem cursos de formação), o que corresponde a 12,9 % dos jovens europeus com idade 
entre os 15 e os 24 anos; que os custos decorrentes desta situação representam 1,2 % do 
PIB da UE, e que mais de 30 % dos desempregados com menos de 25 anos na UE estão 
sem emprego há mais de 12 meses; considerando que a percentagem de mulheres NEET 
com idade entre os 15 e os 24 anos aumentou de 12,9 % em 2009 para 13,4 % em 2011 
(no caso dos homens com idade entre os 15 e os 24 anos, aumentou de 12,4 % para 
12,9 %);

J. Considerando que aumenta o risco de que surja, no futuro, uma «geração perdida» de 
jovens, sendo que as mulheres constituem um dos grupos de risco mais afetados pelo 
desemprego;

K. Considerando que as mulheres são mais dependentes dos benefícios sociais que estão a ser 
alvo de cortes devido à crise económica, dando origem à chamada «nova discriminação»; 
considerando que 31,4 % das mulheres com idade entre os 18 e os 24 anos estão em risco 
de pobreza e exclusão social (28,3 % para os homens da mesma faixa etária);

L. Considerando que uma das consequências da crise é a entrada mais tardia dos jovens no 
mercado de trabalho; considerando que, não obstante o artigo 19.º do TFUE, a Diretiva 
2000/78/CE, de 27 de novembro de 2000, e a Diretiva 2006/54/CE, de 5 de julho de 2006, 
as mulheres jovens continuam a sofrer discriminação em razão da idade e do género 
quando entram no mercado de trabalho; considerando que o acesso ao mercado oficial de 
trabalho é mais difícil para as mulheres que pertencem a grupos sociais vulneráveis, 
nomeadamente grupos étnicos minoritários;

M. Considerando que os objetivos da estratégia Europa 2020 incluem o emprego de 75 % das 
pessoas com idade entre os 20 e os 64 anos, uma taxa de abandono escolar precoce 
inferior a 10 % e a erradicação da pobreza para, pelo menos, 20 milhões de pessoas;

N. Considerando que a maternidade constitui frequentemente um obstáculo ao acesso ao 
mercado de trabalho para as jovens mães, contribuindo assim para o aumento das 
desigualdades de género no emprego;

1. Congratula-se com a aprovação da Recomendação do Conselho relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para os Jovens;

2. Insta os Estados-Membros, em especial os que apresentam maior taxa de desemprego 
juvenil, a executarem com urgência as medidas definidas na Garantia para os Jovens e a 
aplicá-las a todos os jovens até à idade de 30 anos com os mais variados níveis de ensino e 
antecedentes sociais, tendo igualmente em conta uma perspetiva de género em todas as 
fases de preparação, programação e aplicação dessas medidas; solicita aos Estados-
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Membros que criem centros de emprego, com pessoal devidamente qualificado, aptos a 
aplicar políticas eficazes de sensibilização e a prever percursos específicos para as 
mulheres, tendo igualmente em vista o objetivo de evitar o desemprego de longa duração e 
o risco de exclusão social;

3. Salienta que, para que a Garantia para os Jovens seja uma realidade, são necessários 
investimentos públicos para promover a criação líquida de emprego, criar postos de 
trabalho permanentes com verdadeiros contratos de trabalho e garantir o respeito das 
negociações coletivas dos salários e do princípio do salário igual para trabalho igual ou de 
igual valor;

4. Insta os Estados-Membros a aplicarem medidas para eliminar as desigualdades de género, 
que sejam concebidas para ter em conta os grupos sociais vulneráveis, como as pessoas 
com deficiência, os migrantes e as mães solteiras;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para encorajar, 
promover e apoiar o empreendedorismo e o emprego por conta própria entre as mulheres 
jovens, proporcionando-lhes formação, aconselhamento e acesso simplificado a crédito e 
microcrédito que ofereçam condições vantajosas e facilidades fiscais, em particular para 
as PME;

6. Insta os Estados-Membros a adotarem políticas para promover a presença das mulheres 
nos setores e carreiras em que estão sub-representadas, nomeadamente no domínio da 
ciência e da tecnologia (em 2009, apenas 33 % dos investigadores na UE eram mulheres) 
e nos setores económico e financeiro, pois, ao optarem por essa via, aumentam a 
competitividade das mulheres no mercado de trabalho;

7. Insta os Estados-Membros a apoiarem programas de aprendizagem ao longo da vida e a 
possibilidade de requalificação profissional, que facilitariam a transição entre empregos às 
estudantes ou às mulheres que já se encontrem no mercado de trabalho;

8. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros os compromissos que assumiram em relação 
aos objetivos da estratégia Europa 2020 de alcançar uma taxa de emprego de 75 % tanto 
para mulheres como para homens, e alerta para o facto de o atual nível de desemprego 
juvenil poder deixar uma geração de mulheres fora do mercado de trabalho, aumentando a 
sua invisibilidade e vulnerabilidade;

9. Insta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem a segregação de género, tanto no 
ensino como no mercado de trabalho, identificando percursos educativos e formativos 
específicos baseados num acompanhamento permanente, regendo-se pelas conclusões da 
Comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2012, intitulada «Repensar a 
educação» (COM(2012)0669), articulando as políticas de ensino e formação com políticas 
de emprego destinadas às mulheres jovens e promovendo e incentivando o emprego das 
mulheres em setores estratégicos de desenvolvimento; salienta que estas atividades devem 
ter por objetivo evitar o abandono escolar precoce e velar por que as competências 
adquiridas sejam adequadas às necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho;

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a avaliarem a razão por que os instrumentos 
nacionais de combate ao desemprego juvenil, em particular das jovens mulheres, não são 
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eficazes, e a promoverem a partilha de boas práticas e modelos que, a nível europeu, 
tenham produzido resultados positivos em termos de abandono escolar precoce, reinserção 
no sistema de ensino, transição eficaz do ensino para o mercado de trabalho, redução da 
taxa de desemprego dos jovens e acesso ao emprego dos grupos desfavorecidos;

11. Salienta que a criação de novas oportunidades de trabalho deve ser acompanhada da 
execução de medidas destinadas a conciliar a vida familiar com a vida profissional, a 
incentivar homens e mulheres a partilhar as responsabilidades domésticas e a contribuir 
para a reinserção das jovens mães no mundo laboral, através da criação de estruturas 
adequadas, acessíveis, a preços razoáveis e de boa qualidade para o acolhimento de 
crianças (tais como infantários, creches e serviços públicos de atividades de tempos livres 
para crianças) e de serviços para adultos dependentes nos setores público e privado;
salienta que estas medidas previnem o risco de as mães abandonarem ou interromperem a 
carreira e de renunciarem à constituição de família ou adiarem este projeto, evitando 
assim a sua exclusão profissional e social e reduzindo o risco de que os seus filhos se 
venham a confrontar com pobreza e exclusão social; neste contexto, insta o Conselho a 
alcançar uma posição comum com o Parlamento sobre a diretiva relativa à licença de 
maternidade;

12. Insta os Estados-Membros a facilitarem o acesso das mulheres jovens ao mercado de 
trabalho, a tomarem medidas para assegurar a sua permanência nos empregos, visando 
simultaneamente a qualidade do emprego e a evolução profissional, e a colmatarem as 
disparidades no acesso ao mercado de trabalho, nas carreiras e nos salários, que sempre 
caracterizaram a relação entre mulheres e homens no domínio laboral;

13. Solicita que sejam adotadas medidas especificamente dirigidas aos grupos de mulheres 
jovens com necessidades especiais, como mulheres com deficiência, mulheres imigrantes, 
mulheres pertencentes a minorias, mulheres com poucas ou nenhumas qualificações, 
mulheres vítimas de violência em razão do sexo, mulheres que abandonaram a 
prostituição ou que saíram da prisão, para as quais é ainda mais difícil encontrar um 
emprego;

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a organizarem campanhas e a fornecerem 
informação adequada sobre os programas que oferecem possibilidades de recrutamento e 
acesso a estruturas sociais e de acolhimento de crianças;

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem o recurso ao teletrabalho nas 
empresas, bem como na administração pública, a fim de permitir aos jovens optarem por 
uma carreira móvel e dinâmica;

16. Considera que, a fim de favorecer a reinserção das mulheres no mundo laboral, são 
necessárias soluções políticas com múltiplas dimensões, que integrem a aprendizagem ao 
longo da vida, o combate ao trabalho precário e a promoção do trabalho com direitos e 
práticas diferenciadas de organização do trabalho, a pedido da mulher, de molde a evitar o 
abandono e as interrupções da carreira;

17. Insta os Estados-Membros a desenvolverem políticas adequadas em total conformidade 
com a legislação europeia e nacional e a tomarem medidas específicas, incluindo 
programas de emprego e formação centrados no trabalho, com vista a assegurar 



AD\937196PT.doc 7/9 PE508.138v02-00

PT

oportunidades iguais para os jovens, tanto homens como mulheres, no que toca à 
aquisição de experiência de trabalho efetiva;

18. Insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem e aplicarem políticas de 
integração e monitorização da perspetiva de género que apoiem o acesso dos cidadãos 
desempregados aos serviços de recrutamento e de apoio social;

19. Insta os Estados-Membros a apoiarem e reconhecerem a educação não formal e informal e 
o trabalho nas organizações da juventude como instrumentos que permitem aos estudantes 
criar os primeiros laços com o mercado de trabalho;

20. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que supervisionem e divulguem todos os 
dados relativos às políticas de luta contra o desemprego juvenil (incluindo a execução da 
Garantia para os Jovens), elaborando estatísticas regionais para os vários Estados-
Membros e dedicando especial atenção à dimensão do género; solicita ainda que a 
execução e o acompanhamento dessas políticas sejam integrados no Semestre Europeu e 
nas recomendações para cada país;

21. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, ao tomarem decisões relativas ao 
período de programação de 2014-2020, prevejam critérios mais rigorosos e quantificáveis 
para a elaboração, controlo e avaliação dos objetivos dos Fundos Estruturais, com 
objetivos específicos de luta contra o desemprego juvenil que sejam também mensuráveis 
em termos de género (no período 2007-2011, 52 % dos beneficiários do FSE foram 
mulheres);

22. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para combater 
o estereótipo de que o empreendedorismo é uma atividade profissional arriscada e 
predominantemente masculina; salienta que, a fim de reforçar a posição global das 
mulheres no mercado de trabalho e de promover o empreendedorismo de forma mais 
eficaz, é necessário tomar medidas para apoiar uma cooperação a nível regional e 
internacional entre empresárias e criar redes de plataformas que permitam o intercâmbio 
de experiências e de boas práticas;

23. Solicita à Comissão que considere a possibilidade de uma nova adaptação do FSE com 
vista a assegurar um apoio suplementar nos domínios da formação das mulheres jovens, 
do acesso ao emprego e do acolhimento de crianças;

24. Congratula-se com o anúncio da Comissão relativo à atribuição de 6 mil milhões de euros 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens ao abrigo do QFP 2014-2020; recorda, por outro 
lado, que, dos 82 mil milhões de euros de fundos europeus não utilizados a reprogramar 
para iniciativas de combate ao desemprego juvenil anunciados em janeiro de 2012, apenas 
foram utilizados 16 mil milhões de euros (março de 2013); solicita que todas as dotações 
sejam objeto de uma reprogramação mais eficaz e mais rápida, e exorta a Comissão a 
incentivar o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros sobre o assunto; insta 
os Estados-Membros a assumirem um forte compromisso financeiro, nomeadamente 
afetando fundos dos orçamentos nacionais ao combate ao desemprego juvenil, tendo em 
conta, simultaneamente, as questões do género;

25. Insta os Estados-Membros, em concertação com a Comissão Europeia, a criarem um 
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plano de incentivos fiscais para promover o emprego dos jovens e a apoiarem as empresas 
constituídas por indivíduos com menos de 35 anos através de incentivos às empresas, 
nomeadamente PME, para a contratação de jovens por tempo indeterminado; propõe, para 
o efeito, que os Estados-Membros, tal como sugerido pela Comissão no pacote de medidas 
relativas ao emprego, recorram a subsídios de emprego e à redução da carga fiscal, 
essencialmente para cobrir o custo das contribuições dos empregadores para a segurança 
social e os seguros de doença;

26. Exorta os Estados-Membros, em concertação com a Comissão Europeia, a criarem 
medidas e incentivos para os contratos de aprendizagem e prémios para o arranque de 
empresas criadas por jovens com menos de 35 anos; considera, em particular, que os 
Estados-Membros devem assegurar mais e melhores serviços de apoio à criação de 
empresas, organizar campanhas de sensibilização sobre as oportunidades e perspetivas 
associadas ao trabalho por conta própria, prever uma cooperação mais estreita entre os 
serviços de emprego e prestar apoio às empresas, nomeadamente através do 
(micro)financiamento;

27. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tornarem obrigatórias a participação e a 
consulta das organizações de jovens e dos parceiros sociais nas decisões, políticas e 
programas respeitantes à luta contra o desemprego dos jovens, bem como na execução, 
acompanhamento e reforço da Garantia para os Jovens, da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens e da Aliança Europeia da Aprendizagem; apela a uma maior participação das 
jovens nas atividades promovidas pelas organizações de jovens e de estudantes e, 
subsequentemente, nas atividades das ONG, atendendo a que podem reforçar a posição 
dessas organizações e aumentar a sua influência;

28. Insta os Estados-Membros a promoverem a diversidade de género nas equipas de trabalho 
e nos locais de trabalho, contribuindo, assim, para a melhoria dos resultados no emprego;

29. Insta os Estados-Membros a adotarem políticas de incentivo à permanência na vida ativa, 
destinadas particularmente às mulheres jovens.
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