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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação 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. Acolhe com satisfação a cultura de igualdade na UE, incluindo o "Roteiro para a 
igualdade entre homens e mulheres" da Comissão e o "Pacto para a igualdade entre 
homens e mulheres" do Conselho, e solicita que lhe seja dada execução mediante medidas 
concretas e recursos financeiros;

2. Reconhece o potencial da política de coesão social para a promoção da igualdade;

3. Constata que as mulheres continuam a ocupar um número reduzido de lugares de decisão;

4. Salienta que o maior aumento do emprego feminino se prende sobretudo com profissões 
de baixa remuneração e contratos de trabalho precários e que as diferenças salariais entre 
mulheres e homens continuam a atingir 30% em alguns Estados-Membros; regozija-se, 
por esse motivo, com as medidas destinadas a ajudar as mulheres a entrar no mercado de 
trabalho em condições de igualdade e a promover o espírito empresarial das mulheres e 
insiste em que seja posto termo aos preconceitos existentes e às discriminações em razão 
do sexo no que se refere à competitividade e à empregabilidade das mulheres, em 
particular em empregos de alto nível;

5. Salienta que o desemprego de longa duração é proporcionalmente mais elevado entre as 
mulheres; salienta igualmente que a responsabilidade por crianças com cinco anos de 
idade ou menos está associada a uma taxa de desemprego mais elevada, por confronto 
com as mulheres que não têm filhos;

6. Recomenda que, no sistema educativo, seja dada uma maior atenção às diferentes 
necessidades no desenvolvimento das raparigas e dos rapazes e que os estereótipos sejam 
combatidos;

7. Considera que o mercado de trabalho na maior parte dos Estados-Membros da UE não 
reflecte de forma adequada os níveis médios mais elevados de formação e os melhores 
resultados académicos das mulheres;

8. Recomenda que sejam envidados esforços para que a formação escolar promova o 
conhecimento e critérios razoáveis que permitam alcançar a liberdade, a autonomia 
pessoal e a igualdade, a fim de conseguir a inclusão social; considera que importa reforçar
as chamadas competências-chave, como o espírito empresarial, especialmente nas 
mulheres;

9. Insiste em que as mulheres devem ser apoiadas na sua carreira profissional e insta, 
consequentemente, a que sejam promovidas medidas para conciliar a vida profissional e a 
vida familiar, por parte tanto de homens como de mulheres, e encorajar os homens a 
assumir responsabilidades familiares; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
adoptarem medidas sérias para reduzir as diferenças salariais entre mulheres e homens e 
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promover as licenças parentais para os homens, bem como as licenças de paternidade;

10. Salienta que são necessárias mais estruturas de acolhimento de crianças de elevada 
qualidade, flexíveis e de diferentes tipos (públicas e privadas) que sejam acessíveis a toda 
a população, a fim de facilitar aos homens e às mulheres a reinserção na vida profissional 
após a licença parental e permitir a conciliação da vida profissional e familiar;

11. Salienta a necessidade de acções de aperfeiçoamento profissional durante a licença 
parental para permitir enfrentar novas exigências profissionais;

12. Recomenda o desenvolvimento, à escala europeia, de acções de sensibilização para 
tolerância zero face a ofensas sexistas e representações degradantes das mulheres nos 
meios de comunicação social e na comunicação comercial;

13. Salienta a importância de assegurar que os imigrantes que entram na UE tenham 
conhecimento dos valores e das legislações e convenções sociais vigentes em matéria de 
igualdade entre os géneros, de modo a evitar situações de discriminação resultantes da 
falta de sensibilização cultural;

14. Considera que os meios de comunicação social devem dar destaque ao papel das mulheres 
na sociedade e dar exemplos de situações de igualdade entre os géneros e de equilíbrio 
entre vida profissional e vida familiar; solicita à Comissão que utilize os meios de 
comunicação social para sensibilizar o público para o papel das mulheres na sociedade e 
que promova a igualdade de oportunidades, por exemplo, através do programa Media 
2007.
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