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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 de oportunidades entre homens e mulheres e o princípio da 
integração da dimensão do género estão expressamente estipulados nos regulamentos dos 
Fundos Estruturais como dimensões transversais da programação e execução de políticas;

B. Considerando que, embora constituam a maioria dos titulares de diplomas do ensino 
superior, as mulheres têm mais do dobro das probabilidades de não exercerem uma 
atividade profissional do que os homens e enunciam com maior frequência razões 
pessoais ou familiares para a sua inatividade;

C. Considerando que as mulheres estão expostas a um risco de pobreza extrema mais elevado 
do que o dos homens e que o número de mulheres empregadas em condições precárias é 
superior ao dos homens, nomeadamente em zonas rurais;

D. Considerando que, embora as avaliações dos programas da política de coesão do período 
de 2007-2013 demonstrem que, em geral, nos Estados-Membros, há uma boa 
sensibilização para o requisito da igualdade dos géneros no estabelecimento destes 
programas, é também notório que a igualdade dos géneros não é, de forma alguma, 
integrada com eficácia nos programas;

1. Insta os Estados-Membros, no contexto da política de coesão, a desenvolverem programas 
e medidas com vista a promover a igualdade em termos de independência económica entre 
mulheres e homens, nivelando a participação no mercado de trabalho e dando resposta à 
questão persistente da disparidade salarial entre homens e mulheres;

2. Convida os Estados-Membros a dedicarem especial atenção aos eventuais efeitos futuros 
da consolidação orçamental na situação das mulheres e à forma como a aplicação eficaz 
da política de coesão poderá contribuir para minimizar estes efeitos;

3. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais que criem medidas e 
programas inovadores com vista a lutar contra a feminização da pobreza e a promover a 
inclusão social, destinados, em particular, aos grupos de mulheres mais vulneráveis;

4. Pede à Comissão que, em cooperação com o Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género, continue a melhorar os sistemas de comunicação dos Estados-Membros, a fim de 
possibilitar uma avaliação do apoio concedido ao abrigo da política de coesão à realização 
de progressos em matéria de igualdade dos géneros;

5. Apela aos Estados-Membros para que usem mais ativamente os fundos da UE existentes 
para financiar o desenvolvimento de serviços de assistência favoráveis às famílias, de alta 
qualidade, a um custo razoável e acessíveis que permitam uma melhor conciliação entre a 
vida profissional e a vida familiar.


