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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. Insta a Comissão a alterar a Diretiva 2006/54/CE mediante a inclusão de uma definição 
vinculativa de «trabalho de igual valor» em todos os setores profissionais que incorpore 
a perspetiva de género;

2. Reitera o seu apelo à Comissão para que apresente o mais rapidamente possível um 
instrumento jurídico em matéria de transparência salarial entre homens e mulheres;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a abordarem a feminização da pobreza em 
todas as suas formas, em particular tendo em conta o género nos direitos de pensão, a 
fim de eliminar a disparidade nas pensões entre homens e mulheres e melhorando as 
condições de trabalho nos setores feminizados; salienta a importância de abordar a 
subvalorização cultural dos empregos dominados pelas mulheres e a representação 
excessiva das mulheres em formas de trabalho atípicas; sublinha a necessidade de 
reforçar a negociação coletiva, a fim de promover o emprego estável e de qualidade;

4. Insta a Comissão a apresentar um acordo em matéria de cuidados (Care Deal) que 
permita à Europa cobrir todas as necessidades de cuidados ao longo de todo o ciclo de 
vida; insta os Estados-Membros a ratificarem a Convenção n.º 189 da OIT sobre os 
trabalhadores domésticos e a aplicarem e irem além das metas de Barcelona, 
assegurando a cobertura dessas necessidades através de serviços públicos universais de 
qualidade; exorta os Estados-Membros a aplicarem plenamente a Diretiva relativa à 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar1 e convida-os a ir além das normas 
mínimas da diretiva;

5. Está profundamente preocupado com a violência e o assédio no mundo do trabalho; 
insta a Comissão a propor uma diretiva relativa a uma abordagem holística do combate 
à violência contra as mulheres; exorta os Estados-Membros a ratificarem e aplicarem a 
Convenção de Istambul e a Convenção n.º 190 da OIT sobre a violência e o assédio;

6. Congratula-se com o compromisso da Comissão de adotar um plano de ação para 
implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais; sublinha a necessidade de assegurar 
direitos sensíveis às questões de género, recorrendo a uma abordagem intersetorial em 
conformidade com os princípios 2 e 3 do Pilar; solicita à Comissão que, para o efeito, 
desenvolva e inclua um Índice de Igualdade de Género no Semestre Europeu para 
acompanhar os efeitos que as políticas macroeconómicas e as transições ecológica e 
digital têm a nível da igualdade de género.

1 JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.


