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SUGESTÕES

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

1. Chama a atenção para o facto de a UE estar a enfrentar uma crise demográfica que em 
2040 se traduzirá numa escassez de mão-de-obra equivalente a 24 milhões de 
trabalhadores, tornando economicamente necessária uma maior inclusão das mulheres no 
mercado de trabalho; salienta que uma subida da taxa de emprego feminino para os níveis 
de emprego masculino reduziria para 3 milhões essa carência de mão-de-obra; 

2. Considera que a igualdade de género é uma condição necessária para cumprir o objetivo 
da Estratégia Europa 2020 de atingir uma taxa de emprego de 75 %, para além de ser 
crucial para a sustentabilidade dos sistemas de pensões; 

3. Salienta que o crescimento económico e a competitividade da UE dependem do 
desaparecimento do fosso que existe entre os níveis de educação das mulheres e a sua 
participação e posição no mercado de trabalho;

4. Salienta que a repartição desigual das responsabilidades familiares está na origem da 
posição que as mulheres ocupam no mercado de trabalho; frisa que a conciliação entre 
vida profissional e vida familiar é uma condição fundamental para a igualdade de género, 
que se deve promover investindo em infraestruturas de prestação de cuidados e 
encorajando os homens a participarem no trabalho doméstico por via de legislação no 
domínio da licença parental e da licença de paternidade, e de regimes de tempo de 
trabalho flexível; 

5. Salienta que a feminização da pobreza é o resultado de fatores como as interrupções de 
carreira feitas pelas mulheres, a disparidade salarial entre homens e mulheres, a 
desigualdade nas pensões de reforma e a pobreza entre os agregados familiares 
sustentados por mães solteiras, e que o objetivo de reduzir o número de pobres em 20 
milhões até 2020 pode ser alcançado através de políticas de combate à pobreza baseadas 
na integração da perspetiva de género; 

6. Sublinha a necessidade de transparência e de um maior equilíbrio de género no 
recrutamento para cargos decisórios; 

7. Chama a atenção para os elevados índices de trabalho não declarado, que têm um impacto 
negativo na segurança social das mulheres, e para os níveis de PIB da UE; solicita a 
criação de incentivos para que empregadores e trabalhadores transitem da economia 
informal para a economia formal. 


