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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que é necessário redobrar os esforços para alcançar o objetivo, fixado na 
Estratégia UE 2020, de aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho para 
75%, uma vez que tal libertaria uma quantidade importante de talento humano 
inexplorado, especialmente no domínio da ciência e tecnologia, e daria um contributo para 
uma maior eficiência económica e para uma maior produtividade;

1. Insta os Estados-Membros a integrarem a perspetiva da igualdade de género no processo 
do Semestre Europeu, tomando em consideração as necessidades e a situação das 
mulheres ao implementarem as orientações políticas contidas na Análise Anual do 
Crescimento; louva os Estados-Membros que integraram a dimensão do género nos seus 
Programas Nacionais de Reforma (PNR), mas lamenta a omissão desta questão por parte 
de vários Estados-Membros;

2. Convida a Comissão a incluir indicadores sensíveis à dimensão do género, a fim de 
permitir a monitorização do progresso alcançado na consecução dos objetivos fixados na 
Estratégia "Europa 2020" e de repartir, tanto quanto possível, as suas metas e indicadores 
por género; 

3. Recorda que as disparidades salariais entre homens e mulheres continuam a ser uma 
problemática na UE e que tal afetará também o nível das pensões que as mulheres mais 
tarde receberão; solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros que fixem objetivos 
qualitativos nos PNR para reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres; 

4. Recorda que o trabalho a tempo parcial é maioritariamente ocupado por mulheres, o que 
limita a sua independência económica quando não escolhido e afeta significativamente as 
mulheres em situações vulneráveis, como é o caso das mães solteiras; solicita, 
consequentemente, à Comissão e aos Estados-Membros que controlem o emprego das 
mulheres, quer em termos de quantitativos, quer qualitativos, ou seja, na base do número 
de horas trabalhadas por semana, do tipo de contrato, para assegurarem a sua 
independência financeira; insta os Estados-Membros a inserirem uma forte dimensão de 
género em todas as medidas e ações com vista a promover a criação de negócios e o 
auto-emprego;

5. Salienta que as mulheres devem ser encorajadas e melhor formadas para integrar setores 
com os melhores potenciais de empregabilidade, tais como os da economia hipocarbónica 
e eficiente em termos de utilização de recursos ("empregos verdes") ou da economia 
digital; sublinha que os trabalhos nos setores da saúde e sociais ("empregos brancos"), que 
empregam muitas mulheres, deveriam receber um melhor reconhecimento no que diz 
respeito a tipos de contratos e a salários; 

6. Regista que o acesso por parte das mulheres a empregos altamente qualificados deveria 
igualmente ser facilitado, a fim de reduzir o fosso de produtividade da UE, aumentando 



PE494.472v01-00 4/4 PA\909405PT.doc

PT

assim a competitividade da UE nos mercados globais.


