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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 social e económica europeia e que condiciona, inter alia, a participação das 
mulheres no mercado de trabalho,

B. Considerando que a participação das mulheres no mercado de trabalho varia 
consideravelmente entre regiões e que a sua participação média é geralmente inferior à 
dos homens,

C. Considerando que as mulheres perfazem a maioria dos licenciados, mas que 
simultaneamente predominam entre os menos instruídos,

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, o que é útil à coesão social em virtude da promoção do 
papel da família e da natalidade, mas também à coesão económica em virtude do reforço
da participação das mulheres no mercado de trabalho;

2. Considera que o apoio do Fundo Social Europeu deveria continuar a incidir 
principalmente no aumento da taxa de actividade profissional, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas económicas tomadas individualmente pelas pessoas excluídas 
do mercado de trabalho, tendo em conta as mulheres com idade superior a 45 anos;

3. Convida a Comissão a considerar como convém, no âmbito da política de coesão, a 
formação profissional das mulheres, e solicita aos Estados-Membros que lancem 
“programas de aprendizagem ao longo da vida”;

4. 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 e 
contanto que preveja com carácter permanente a garantia de igualdade entre mulheres e 
homens no mercado de trabalho;

5. Chama a atenção para a necessidade de assegurar o acompanhamento das medidas da 
Comissão referidas no documento que acompanha a “Estratégia para a igualdade entre 
mulheres e homens 2010-2015”;

6. Convida os Estados-Membros a implementar com eficácia todos os instrumentos 
financeiros disponíveis a nível europeu, que sejam adequados para apoiar a inclusão no 
mercado de trabalho.


