
AD\632654PT.doc PE 376.633v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2006/2132(INI)

11.10.2006

PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

sobre o Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2006-2010
(2006/2132(INI))

Relatora de parecer: Gabriele Zimmer



PE 376.633v02-00 2/7 AD\632654PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\632654PT.doc 3/7 PE 376.633v02-00

PT

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. Concorda que a igualdade entre homens e mulheres constitui um direito fundamental e um 
valor comum da União Europeia, mas observa que, apesar dos importantes progressos já 
realizados neste domínio, subsistem ainda muitas desigualdades entre mulheres e homens;

2. Concorda que a igualdade entre homens e mulheres constitui um direito fundamental e um 
valor essencial da União Europeia; observa, contudo, que, apesar dos importantes 
progressos já realizados neste domínio, subsistem ainda muitas desigualdades entre 
mulheres e homens; considera que, devido à posição desfavorável das mulheres nos 
domínios social e económico e ao facto de se depararem com uma taxa de desemprego 
mais elevada e remunerações mais baixas do que os homens, estas correm maior risco de 
ser vítimas de exploração, pelo que insta à imposição de pesadas sanções aos 
empregadores exploradores;

3. Sublinha que o cumprimento da legislação comunitária sobre a igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres, a utilização eficaz dos Fundos Estruturais e os novos 
mecanismos de financiamento poderão introduzir melhorias ao nível das acções de 
formação, aumentar o emprego e promover o espírito empresarial;

4. Considera que deveria existir maior comunicação entre as instituições europeias sobre a 
política desenvolvida a nível europeu com vista à promoção da igualdade entre os géneros 
e os direitos das mulheres e sobre os progressos que esta política permitiu alcançar;

5. Propõe que os Estados-Membros desenvolvam uma estratégia de emprego que elimine os 
obstáculos ao acesso das mulheres ao mercado do trabalho, promovendo condições de 
igualdade de remuneração e tomando medidas contra a discriminação no domínio das 
pensões gerada pela interrupção do trabalho em virtude do exercício do direito à licença 
de maternidade ou parental;

6. Insiste no papel fundamental desempenhado pelas instituições europeias e nacionais na 
promoção de uma sociedade baseada na igualdade entre homens e mulheres; exorta as 
instituições nacionais a organizar campanhas de informação e de sensibilização do público 
para os vários aspectos das relações entre homens e mulheres (vida profissional, familiar e 
política, saúde e combate a todas as formas de violência contra as mulheres, incluindo o 
tráfico de mulheres);

7. Sublinha que as empresas, que são fundamentais para o desenvolvimento económico e a 
criação de emprego, devem contribuir, no quadro da sua responsabilidade social, para pôr 
termo à discriminação de que as mulheres são frequentemente vítimas e, sobretudo, para 
promover o acesso ao emprego e o desenvolvimento da formação profissional; insiste na 
importância do papel dos parceiros sociais e do diálogo social;

8. Recorda que a conjugação da competitividade económica com a justiça social está no 
centro do modelo de desenvolvimento europeu;
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9. Nota que os desafios que os Estados-Membros e a União Europeia enfrentam no domínio 
da igualdade entre homens e mulheres estão a aumentar em resultado da intensificação da 
concorrência económica mundial e da consequente procura de mão-de-obra cada vez mais 
flexível e móvel; salienta que as mulheres continuam a ser vítimas de discriminação social 
e laboral entre outras, e que as consequências desta situação são geralmente mais graves 
para as mulheres do que para os homens; considera que esta situação não pode pôr em 
causa a igualdade entre homens e mulheres nem o direito das mulheres à reprodução;

10. Considera que seria possível responder com mais eficácia aos desafios colocados 
actualmente pelas mudanças demográficas, se as mulheres tivessem maior acesso ao 
mercado de trabalho graças a um horário de trabalho flexível associado a segurança no 
emprego, segurança social, oportunidades de formação e serviços de acolhimento de 
crianças a preços acessíveis, o que permitiria um melhor equilíbrio entre vida profissional 
e vida privada e o aumento das oportunidades de emprego para as mulheres;

11. Salienta que a participação das mulheres no sector da investigação, da ciência e da 
tecnologia pode contribuir para aumentar a inovação;

12. Apoia as principais medidas apresentadas pela Comissão na sua comunicação "Roteiro 
para a igualdade entre homens e mulheres" (COM(2006)0092) nas seis áreas de 
intervenção prioritárias: concretizar a independência económica das mulheres, salientando 
a importância fundamental de utilizar os fundos sociais para acções de formação na área 
das novas tecnologias; conciliar o trabalho com a vida familiar; promover a participação 
equilibrada de homens e mulheres em instâncias de tomada de decisão; erradicar a 
violência em razão do sexo e o tráfico de seres humanos, dando especial atenção à 
escravatura no trabalho; eliminar os estereótipos de género na sociedade e promover a 
igualdade entre homens e mulheres fora da UE; espera, por conseguinte, que a Comissão 
sensibilize os cidadãos mediante o intercâmbio de boas práticas, apoio aos resultados da 
investigação e acompanhamento; crê, no entanto, que, para que estas medidas sejam 
eficazes, as políticas económicas e sociais da União Europeia têm de assegurar que 
mulheres, homens e crianças sem excepção possam viver com dignidade e sem a ameaça 
da pobreza;

13. Solicita à Comissão que envide todos os esforços possíveis para assegurar que as medidas 
preconizadas nesta comunicação se concretizem; salienta que, no passado, os numerosos 
discursos sobre a igualdade entre homens e mulheres se traduziram em muito poucas 
acções concretas e que é tempo de aplicar de facto a legislação europeia e os princípios 
estabelecidos nas comunicações e directivas publicadas sobre esta matéria; considera 
igualmente indispensável, para uma aplicação efectiva destas diferentes medidas, que as 
parcerias com os Estados-Membros e a sociedade civil sejam reforçadas;

14. Acredita firmemente que a realização dos objectivos de crescimento e competitividade 
estabelecidos na Estratégia de Lisboa requerem que se faça uso de todos os meios de 
produção e que as mulheres sejam encorajadas a participar em pé de igualdade com os 
homens;

15. Acredita também que as acções previstas no Roteiro para a igualdade entre homens e 
mulheres devem ser incorporadas em todas as políticas económicas e, neste quadro, há 
que envidar esforços para promover o espírito empresarial das mulheres, o melhor acesso 
ao financiamento e o desenvolvimento de redes empresariais de mulheres;
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16. Considera que a igualdade entre homens e mulheres, sendo um dos valores culturais mais 
importantes da União Europeia, é um objectivo meritório não apenas por razões de 
eficiência económica, mas também, e sobretudo, por razões de justiça social e por
contribuir para um mundo mais justo e equilibrado; considera, por conseguinte, que a 
igualdade entre homens e mulheres deve estar presente em todas as políticas da União 
Europeia e dos Estados-Membros;

17. Recorda que a igualdade entre homens e mulheres no local de trabalho está estreitamente 
ligada à garantia de respeito dos direitos dos trabalhadores em regimes flexíveis;

18. Convida a Comissão a promover, em todos os documentos da União Europeia, uma 
linguagem sensível à dimensão de género e capaz de chegar a todas as culturas presentes;

19. Solicita à Comissão que assegure uma avaliação apropriada do impacto no género 
aquando da revisão ou desenvolvimento de legislação comunitária, como, por exemplo, a 
directiva relativa ao tempo de trabalho, e que tome medidas adequadas sempre que haja a
probabilidade de se registar um impacto negativo no género, como no caso da directiva 
relativa ao tempo de trabalho; exorta o Conselho a pôr termo à cláusula de opção de não 
participação (opt-out) da directiva relativa ao tempo de trabalho, dado que esta é mais 
exigente para com as mulheres do que para com os homens e dificulta a conciliação da 
vida profissional com a vida familiar;

20. Solicita à Comissão que incentive os Estados-Membros a reconhecer o valor económico, 
social e pedagógico do trabalho não remunerado nas famílias e agregados familiares, 
criando mecanismos de contribuição voluntária para os regimes de previdência social e de 
pensões;

21. Solicita à Comissão que incentive – através de acções e políticas – a participação das 
mulheres nos empregos tradicionalmente ocupados pelos homens, tendo em vista a 
promoção da igualdade de género e de salário;

22. Salienta que o risco de desemprego, exploração e pobreza é superior para as mulheres do 
que para os homens e insta, por isso, a Comissão a estabelecer prioritariamente estratégias 
para diminuir a feminização da pobreza e do desemprego e os Estados-Membros a aplicar 
estas estratégias nos processos de protecção e inclusão social;

23. Lamenta que o Roteiro tenha subestimado o papel da formação na consecução da plena 
igualdade; entende, em particular, que convém intensificar os esforços ao nível das acções 
de formação para as mulheres desempregadas, com um emprego temporário ou com um 
emprego de nível inferior; considera ainda que convém reforçar os incentivos para que as 
empresas ofereçam formação adequada no emprego a mulheres que possuam menos 
qualificações profissionais; considera, por último, que a formação deve incidir sobretudo 
nas mulheres que vivem em áreas rurais, especialmente no domínio da utilização das 
novas tecnologias;

24. Salienta a importância do papel das diferentes autoridades e dos parceiros sociais 
(empresas e sindicatos) na realização de acções positivas susceptíveis de tornar a vida 
mais justa e equilibrada; defende que é essencial assegurar o envolvimento do sector 
privado e que as autoridades públicas devem conceder os incentivos necessários para que 
as empresas que promovem o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada 
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obtenham reconhecimento oficial, a nível local, regional, nacional ou europeu;

25. Considera conveniente, tendo em conta as últimas experiências em certos
Estados-Membros, como Espanha, que as medidas recomendadas pela Comissão 
permitam efectuar deduções no imposto sobre o rendimento a favor das jovens mães 
trabalhadoras; considera igualmente necessário autorizar deduções no imposto sobre o 
rendimento das pessoas colectivas para beneficiar as empresas que dispõem de instalações 
de acolhimento de crianças no local de trabalho;

26. Exorta a Comissão a tomar medidas específicas com vista a garantir que as sugestões 
feitas aos Estados-Membros no Roteiro sejam de facto tomadas em conta, na medida em 
que são os Estados-Membros os responsáveis por integrar a igualdade entre homens e 
mulheres nas políticas governamentais e, frequentemente, por aplicar a legislação 
europeia;

27. Solicita à União Europeia a adopção de políticas específicas e a criação de um 
observatório destinado a fazer respeitar o princípio da igualdade para as mulheres 
imigrantes, frequentemente sujeitas a uma dupla discriminação, com base tanto na raça 
como no género;

28. Insiste na necessidade de as Instituições europeias obterem dados fiáveis e estatísticas 
para definirem políticas eficazes nos domínios do emprego e dos assuntos sociais.
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