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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:

1. Exorta os Estados-Membros a desenvolverem programas nacionais de educação e de 
formação profissional (EFP) que promovam, como prioridade para futuras acções, uma 
abordagem integrada da igualdade entre mulheres e homens, bem como medidas neste 
domínio;

2. Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a incentivar o estabelecimento de parcerias 
eficazes entre os intervenientes na educação, os parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil, a fim de abordar a dimensão do género em termos de educação e 
formação;

3. Incita os Estados-Membros, tal como previsto nos objectivos da Europa 2020, a melhorar 
as relações entre a formação profissional e as necessidades do mercado de trabalho, bem 
como a criar novas oportunidades de formação, nomeadamente nos domínios científico, 
matemático e tecnológico, de molde a aumentar a empregabilidade das mulheres nos 
empregos não tradicionais e nos sectores de baixo carbono da economia;

4. Insta os Estados-Membros a desenvolver, para as mulheres, um acesso à educação e à 
formação profissional de elevada qualidade, abrangente, flexível e abordável, 
conjuntamente com orientações específicas e aconselhamento na carreira, aspectos que
revestem grande importância para as mulheres de diversas origens e suprem as 
necessidades destas em matéria de formação aos mais diversos níveis;

5. Encoraja a Comissão e os Estados-membros a garantir uma utilização óptima dos Fundos 
Estruturais, tais como o Fundo Social Europeu, em programas específicos que promovam 
a aprendizagem ao longo da vida e visem o aumento da taxa de participação feminina no 
sistema de EFP;  solicita o desenvolvimento de acções específicas no âmbito do 
projecto-piloto “Erasmus para Jovens Empresários”, de modo a incentivar o espírito 
empreendedor entre as mulheres;

6. Exorta os Estados-Membros a desenvolver incentivos destinados aos empregadores para 
facilitar a oferta de uma formação rentável e flexível nas micro e nas pequenas empresas 
adaptada às necessidades das mulheres e que inclua as mulheres que trabalham em casa.


