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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:

A. Considerando que muitos Estados-Membros tiveram dificuldades na transposição da 
Directiva 2002/73/CE, especialmente na integração, nas legislações respectivas, de 
medidas específicas e adequadas para fomentar a igualdade de género e reduzir a 
discriminação na obtenção de emprego, formação e promoção profissionais e condições 
de trabalho,

B. Considerando que os indicadores revelam que não houve efeitos dignos de nota nas 
probabilidades de acesso das mulheres ao emprego e à promoção nos anos que se 
seguiram à entrada em vigor da nova legislação, já melhorada, sobre a igualdade de 
tratamento,

C. Considerando que, em muitos Estados-Membros, é impossível ter em conta a igualdade 
de género nas decisões políticas e administrativas devido à falta de conhecimento desta 
abordagem e de sensibilização para o problema,

D. Considerando que foi criado em todos os Estados-Membros pelo menos um órgão com a 
responsabilidade de promover, estudar, controlar e fomentar a igualdade de género,

E. Considerando que outros aspectos sociais e políticos da discriminação de género são 
agravados pela persistência de diferenças salariais, especialmente entre os chamados 
sectores económicos feminino e masculino,

1. Lamenta que, apesar de alguns progressos no acesso ao emprego e ao mercado de 
trabalho, assim como nas relações de trabalho, as mulheres continuem a ser 
discriminadas, pelo que considera indispensável que a Directiva 2002/73/CE seja 
integralmente transposta, em todos os Estados-Membros, para o direito nacional, e, na 
prática, também aplicada em matéria de discriminação indirecta; assinala que a 
transposição não deve dar lugar a uma redução do actual nível de protecção das mulheres;

2. Salienta a necessidade de combater os obstáculos específicos com que se confrontam as 
mulheres e as raparigas com deficiência, bem como os pais de crianças deficientes, em 
matéria de igualdade de acesso à educação e ao mercado de trabalho e da necessidade de 
adaptar as medidas para a inclusão da dimensão do género em todas as políticas e 
também às necessidades particulares destes grupos;

3. Considera preocupante que a situação laboral das mulheres continue a registar taxas de 
desemprego elevadas, trabalho mais precário, menores salários, maior risco de pobreza e 
de acidentes de trabalho, maiores dificuldades de progressão na carreira e pensões de 
pobreza muito baixas, que se agravam mais ainda no caso de mulheres com deficiência 
e/ou migrantes;

4. Sublinha que, apesar de alguma redução da diferença entre a taxa de emprego das 
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mulheres e a taxa de emprego dos homens, em 2006 essa diferença ainda era superior a 
14%, sendo a situação das mulheres a nível de emprego mais precária, havendo cada vez 
mais mulheres com trabalho a tempo parcial e com contratos de trabalho temporários;

5. Constata que as diferenças salariais persistem, com as mulheres a auferirem salários, em 
média, 15% inferiores aos dos homens, sendo que, entre 2000 e 2006, esta diferença 
apenas diminuiu 1% e que a percentagem de mulheres em cargos de direcção continua 
muito inferior à dos homens;

6. Exorta os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços e a darem total prioridade ao 
combate às discriminações entre homens e mulheres, principalmente no que diz respeito à 
igualdade de salários e de acesso ou reintegração no mercado de trabalho, e convida a 
Comissão a renovar o planeamento de medidas de apoio com esse propósito, no respeito 
do princípio da subsidiariedade;

7. Sublinha que a independência económica das mulheres é fundamental para a sua 
emancipação, pelo que o emprego com direitos é uma garantia para o seu 
desenvolvimento pessoal e para a inclusão social;

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que avaliem a actividade dos organismos 
nacionais responsáveis pela igualdade de género e que proponham medidas para reforçar 
o seu papel e aumentar a sua eficácia na aplicação da legislação relevante;

9. Insta vivamente os organismos encarregados da promoção da igualdade de tratamento 
previstos na Directiva 2002/73/CE a garantirem a independência da prestação de ajuda às 
vítimas de discriminação, bem como das suas actividades auxiliares e de investigação; 
solicita igualmente aos Estados-Membros que garantam o justo financiamento das suas 
estruturas e actividades;

10. Solicita à Comissão que verifique em que medida as mulheres estão devidamente 
informadas dos seus direitos por força da Directiva 2002/73/CE, têm acesso livre e 
simples a um mediador que as apoie na defesa dos seus direitos e se, para além da 
transposição para o direito nacional, os Estados-Membros apoiam com outras medidas a 
protecção das mulheres contra a discriminação no domínio do emprego e da formação, e 
desenvolvem ainda mais essa protecção através de medidas preventivas específicas;

11. Solicita à Comissão que verifique em que medida os mediadores chamados a apoiar as 
vítimas nos Estados-Membros dispõem de recursos financeiros e humanos que lhes 
permitam realizar cabalmente as suas funções nos termos do artigo 8.°-A da Directiva 
76/207/CEE relativa à concretização do princípio da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho, alterada pela Directiva 2002/73/CE;

12. Solicita à Comissão que verifique em que medida os Estados-Membros garantem que as 
vítimas ou as associações e organizações que têm um interesse legal no cumprimento da 
Directiva 2002/73/CE não se vêem impedidos, por obstáculos jurídicos ou de outra 
natureza, como por exemplo prazos demasiado curtos, de interpor uma acção judicial por 
infracção às normas em matéria de protecção contra a discriminação e ao princípio da 
igualdade de direitos, ou, no caso das vítimas, de exigir, por outros processos 
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administrativos, o respeito integral dos seus direitos por força da Directiva 2002/73/CE;

13. Exorta a Comissão, os Estados-Membros, as organizações sindicais, o patronato, bem 
como todos os actores governamentais e não governamentais, a darem um novo impulso 
às suas actividades comuns destinadas a divulgar as garantias jurídicas existentes e a 
aplicação correcta e efectiva da legislação sobre igualdade de tratamento, e a melhorar as 
informações que fornecem sobre as possibilidades de recurso em caso de discriminação;

14. Insiste na necessidade de medidas urgentes de aplicação plena e eficaz do disposto na 
Directiva 2002/73/CE para o combate às discriminações; exorta os Estados-Membros a 
darem mais importância à negociação colectiva, segundo as tradições de cada um, a 
dignificarem quem trabalha, a exercerem uma maior fiscalização das condições de 
trabalho, de higiene e de segurança, e a pôr cobro às discriminações salariais directas e 
indirectas;

15. Sublinha a importância da negociação e da contratação colectiva no combate à 
discriminação das mulheres, nomeadamente em matéria de acesso ao emprego, salários, 
condições de trabalho, progressão na carreira e formação profissional; acentua que os 
contratos de trabalho por um período de tempo de duração indeterminada continuam a ser 
a norma;

16. Salienta a necessidade de políticas e metas concretas para a consecução da igualdade 
genuína entre mulheres e homens (salário igual, licenças parentais, acesso a empregos de 
qualidade e com direitos, igual acesso à aprendizagem ao longo da vida, igual 
representação nas instâncias decisórias e fim da violência com base no sexo no local de 
trabalho) e de uma organização do trabalho e do tempo de trabalho que proporcionem 
melhores condições para conciliar a actividade profissional com a vida privada e familiar 
das mulheres e dos homens;

17. Assinala a necessidade de assegurar uma maior flexibilidade em relação às licenças 
parentais, em particular no caso dos pais de crianças deficientes;

18. Salienta a necessidade de novas e melhores infra-estruturas educativas e sociais, tanto 
para crianças e jovens como para idosos, incluindo mais (e melhores) possibilidades de 
aprendizagem; insta os Estados-Membros a eliminarem, através de medidas específicas, a 
discriminação exercida sobre as raparigas e jovens mulheres aquando da passagem da 
escolaridade à formação e da formação à carreira profissional, e também aquando da 
reintegração na actividade profissional depois de um período de licença para guarda dos 
filhos ou de familiares; assinala a necessidade de serviços públicos de acolhimento de 
crianças, cuidados de enfermagem e assistência às pessoas idosas; recorda aos 
Estados-Membros o compromisso que assumiram sobre estas questões na Cimeira de 
Barcelona, em 2002;

19. Sublinha a necessidade de garantir a todas as mulheres trabalhadoras, incluindo as que 
trabalham por conta própria ou em explorações agrícolas familiares, todos os direitos, 
incluindo os direitos de maternidade e de segurança social;

20. Solicita à Comissão que verifique em que medida os Estados-Membros aplicaram as 
possibilidades de incentivos específicos sempre que as desvantagens das mulheres na 
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carreira profissional são particularmente graves e manifestas; solicita à Comissão que 
elabore um relatório sobre esta matéria;

21. Considera importante aprofundar a questão da criação de uma metodologia de análise de 
funções, capaz de garantir os direitos em matéria de igualdade de remuneração entre 
mulheres e homens, que valorize as pessoas e as profissões e, simultaneamente, 
dignifique o trabalho enquanto elemento estruturante para o aumento da produtividade, 
da competitividade e da qualidade das empresas e para a melhoria da vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras; considera que os estudos científicos que existem nesta 
área são essenciais para mudar os actuais métodos de avaliação do valor social do 
trabalho, baseados em ideias ultrapassadas e discriminatórias para as mulheres acerca da
importância das diferentes actividades, o que tem como consequência a manutenção das 
disparidades salariais estruturais entre sectores;

22. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que estabeleçam normas e indicadores 
claros, detalhados e mensuráveis no domínio da igualdade de tratamento a fim de avaliar 
as relações entre homens e mulheres e o respeito dos direitos das mulheres nas empresas; 
considera que é necessário promover exemplos positivos e que um dos critérios para a 
não adjudicação de contratos públicos a empresas poderia ser o não cumprimento das leis 
relativas à igualdade de tratamento;

23. Convida a Comissão a, sempre que seja necessário, colocar os seus conhecimentos à 
disposição dos Estados-Membros, e a tomar medidas enérgicas para apoiar o intercâmbio 
de boas práticas em matéria de igualdade de tratamento entre as mulheres e os homens no 
mercado de trabalho;

24. Insiste na necessidade de encorajar iniciativas que contribuam para desenvolver e 
implementar nas empresas políticas de recursos humanos e medidas positivas que 
promovam a igualdade entre homens e mulheres, valorizando também práticas de 
sensibilização e formação que permitam a promoção, transferência e incorporação de 
práticas bem sucedidas nas organizações e nas empresas;

25. Solicita à Comissão que acompanhe com atenção a transposição da Directiva 
2002/73/CE, bem como a conformidade com a legislação decorrente dessa transposição, e 
que continue a exercer pressão sobre os Estados-Membros.
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