
PA\812369PT.doc PE440.172v00-01

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

2010/2010(INI)

15.4.2010

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre o desenvolvimento do potencial de emprego numa nova economia 
sustentável
(2010/2010(INI))

Relatora: Britta Thomsen



PE440.172v00-01 2/4 PA\812369PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\812369PT.doc 3/4 PE440.172v00-01

PT

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 a transição para uma nova economia não deverá ser utilizada como 
pretexto para fazer recuar diversas medidas no domínio da igualdade mas, pelo 
contrário, ser encarada como uma oportunidade única para aumentar a participação 
das mulheres no mercado de trabalho da UE, uma vez que isso constitui uma condição 
prévia para assegurar o crescimento sustentável, utilizando plenamente o potencial de 
emprego, bem como para reforçar a competitividade,

1. Salienta a importância de focalizar a igualdade dos géneros na transição para uma 
nova economia, uma vez que as mulheres estão numa posição provavelmente mais 
insegura no mercado de trabalho, devido a condições de emprego precárias e a uma 
disparidade salarial persistente com base no género; solicita o desenvolvimento de 
políticas relativas ao mercado de trabalho que tratem da dimensão do género, 
acompanhadas de programas concebidos para contratar mulheres para postos de 
trabalho não tradicionais;

2. Salienta que – atendendo a que apenas 30% do conjunto dos empresários são mulheres 
e a que poucas mulheres estão em situação de auto-emprego – as barreiras que 
actualmente impedem as mulheres de se tornarem empresárias devem ser removidas, 
uma vez que esta função é crucial para a produtividade e o crescimento numa 
economia sustentável;

3. Salienta que é essencial um esforço especificamente orientado para assegurar o acesso 
das mulheres à educação a todos os níveis e proporcionar a aprendizagem ao longo da 
vida, a fim de lutar contra a segregação de género no mercado de trabalho; solicita a 
prestação de formação profissional adequada para evitar a sub-representação das 
mulheres trabalhadoras em sectores de baixo carbono da economia; 

4. Salienta que, no contexto da formação profissional técnica e dos estágios de 
aprendizagem, devem ser tidas em maior conta as necessidades das mulheres, 
incluindo horários e localizações adequados ao seu papel na família, assim como uma 
formação profissional adequada ao seu nível de qualificações; solicita à UE e aos 
Estados-Membros que assegurem opções flexíveis e de elevada qualidade em matéria 
de guarda de crianças;

5. Solicita à UE e aos Estados-Membros que, no contexto dos programas do Fundo 
Social Europeu (FSE) dêem maior prioridade a empregos verdes para as mulheres, 
tendo em conta o facto de que o FSE financia projectos de formação profissional em 
domínios como os das energias renováveis e do ecoturismo; salienta que é necessário 
fazer mais esforços para aumentar a taxa de participação das mulheres em projectos 
apoiados pelo FSE, que actualmente é inferior a 10%;
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6. Salienta a necessidade de aumentar a participação das mulheres nos sindicatos de 
sectores de emprego não tradicionais, na medida em que tal é crucial para proteger os 
direitos das mulheres, caso se pretenda que os postos de trabalho na nova economia 
sejam socialmente sustentáveis.


