
PA\868008PT.doc PE464.998v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

2011/2067(INI)

24.5.2011

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

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre a Agenda para Novas Competências e Novos Empregos 
(2011/2067(INI))

Relatora: Joanna Katarzyna Skrzydlewska



PE464.998v01-00 2/3 PA\868008PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\868008PT.doc 3/3 PE464.998v01-00

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 nas propostas de resolução que aprovar:

A. Considerando que o objectivo da Estratégia Europa 2020 é aumentar a taxa de emprego de 
homens e mulheres para 75%; considerando que a taxa de emprego das mulheres é 
actualmente de 58,2%,

1. Salienta o facto de que, para aumentar a taxa de emprego das mulheres, os Estados-
Membros têm de prestar especial atenção à implementação eficaz de legislação não 
discriminatória e de medidas favoráveis à família, promover o recrutamento de pessoal 
para empregos não tradicionais através de medidas voluntárias e objectivos atingíveis, e 
assegurar a acessibilidade e a responsabilidade; destaca a importância de supervisionar o 
mercado de trabalho e as exigências em termos de qualificações; 

2. Realça a necessidade de acesso à formação profissional e às oportunidades de actualização 
de competências profissionais, nomeadamente para as mulheres que enfrentam o 
desemprego estrutural e dificuldades no regresso ao trabalho após uma licença de 
maternidade ou parental, independentemente do tipo de contrato de trabalho que possuam, 
com o objectivo de melhorar as suas qualificações, para que o mercado de trabalho possa 
dispor de trabalhadoras altamente qualificadas e competentes; insiste ainda que é 
necessário que as mulheres tenham acesso à participação activa na formação contínua em 
qualquer fase das suas carreiras, e promover entre as raparigas a realização de estudos nas 
áreas técnicas e das engenharias, para assegurar a adaptação flexível da educação e da 
formação às necessidades do mercado de trabalho; 

3. Convida os Estados-Membros a incluir nas suas reformas estruturais do mercado de 
trabalho instrumentos de combate à segregação profissional das mulheres, tanto no sentido 
horizontal como no vertical, através de medidas efectivas contra estereótipos, e proceder a 
intercâmbios de boas práticas e de indicadores para aferição de desempenhos entre os 
Estados-Membros; 

4. Exorta a Comissão a apoiar e a investir na participação das mulheres no mercado de 
trabalho, promovendo a gestão da diversidade, o trabalho das mulheres e a criação de 
novos postos de trabalho que permitam um equilíbrio entre a vida familiar e profissional, 
tais como formas de trabalho flexíveis; 

5. Assinala que as oportunidades para aumentar a taxa de emprego das mulheres são 
proporcionadas não só pelo sector do emprego "de bata branca", mas também pelo sector 
dos serviços às empresas – seguros e consultoria, por exemplo – e pelo sector ecológico e 
dos empregos sustentáveis;

6. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a encorajarem o sector privado a tomar todas as 
medidas possíveis para eliminar a desigualdade de remunerações em razão do género, com 
o objectivo de melhorar a participação das mulheres no mercado de trabalho.


