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SUGESTÕES

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

1. Concorda que a nova Agenda de Política Social constitui uma resposta à Agenda de 
Lisboa renovada; regista as três prioridades fundamentais: emprego, luta contra a 
pobreza e promoção da igualdade de oportunidades; critica o facto de aquela dar menor 
prioridade às questões sociais e denotar uma atitude bastante passiva, baseada apenas 
em métodos e instrumentos comprovados, bem como a falta de uma perspectiva 
horizontal e de uma estratégia apurada para fazer face aos novos desafios da EU-25;

2. Recorda que a estratégia comunitária para a igualdade entre homens e mulheres e o 
programa que lhe está associado chegarão ao seu termo em 2005; regista que o novo 
programa de financiamento para a igualdade dos géneros faz parte de um programa 
social mais vasto denominado PROGRESS, a executar a partir de 2007; receia que seja 
difícil o acesso das ONG de mulheres aos fundos comunitários; convida a Comissão a 
adoptar uma nova estratégia-quadro para a igualdade dos géneros, global e virada para o 
futuro, que enfrente os principais desafios na realização da igualdade entre mulheres e 
homens na Europa e que estabeleça objectivos firmes em termos de igualdade dos 
géneros nos domínios das políticas comunitárias de emprego e de imigração, das 
reformas da protecção social, das relações externas da UE, da cooperação para o 
desenvolvimento, etc;

3. Sublinha a importância de uma nova perspectiva intergeracional, não limitada aos 
jovens; critica a negligência no tocante à situação dos pensionistas, das pessoas com 
deficiência e das mulheres; regista que a proposta da Comissão apoia a referida 
perspectiva por meio de legislação, diálogo social e instrumentos financeiros, bem como 
através da formação, que é também um factor essencial; concorda que a reestruturação 
das prioridades do FSE poderia dar relevo a estes objectivos; concorda que deveria ser 
reforçada a ligação entre o FSE e o quadro da nova Agenda de Política Social;

4. Considera que são necessárias estatísticas e análises gerais e detalhadas, para o que deve 
ser criado um sistema público adequado de apoio social que forneça informação sobre 
oportunidades de emprego e os correspondentes serviços de saúde e de aconselhamento; 
salienta a mais-valia das parcerias entre as autoridades, os parceiros sociais e a 
sociedade civil (parcerias público-privado); realça o sentido mais amplo de “melhor 
governação”; observa que a reunião anual é importante para acompanhar e avaliar a 
Agenda de Política Social mas que, na Europa alargada, deverá existir uma estratégia de 
rede contínua e definida; assinala a falta da necessária determinação em repartir 
responsabilidades e competências entre a Comunidade, os Estados-Membros e as ONG;

5. Regista que a Comissão vai adoptar um Livro Verde sobre o desenvolvimento da 
legislação laboral; concorda com o objectivo de criar um ambiente de maior segurança 
que estimule mudanças efectivas no mercado do trabalho; considera que isto conduzirá a 
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propostas de uma vasta gama de medidas tendentes a modernizar e simplificar as regras  
actualmente em vigor; chama a atenção para a ausência de medidas concretas e de uma 
calendarização clara;

6. Critica a falta de referências à economia local e às PME enquanto factores essenciais do 
desenvolvimento económico e do emprego, apesar de estas representarem mais de 90% 
do tecido económico europeu; observa que a criação de novos empregos pode ser 
promovida ajudando as PME a desenvolver condições favoráveis, programas especiais e 
benefícios para novos locais de trabalho;

7. Congratula-se com a criação do Instituto Europeu do Género, para suprir a falta de 
informação em matéria de género, cujo desenvolvimento poderá aumentar a visibilidade 
da igualdade entre homens e mulheres; considera que, na Europa alargada, será positivo 
criar uma ponte entre os antigos e os novos Estados-Membros, estabelecendo a sede do 
Instituto num dos 10 novos Estados-Membros;

8. Concorda com o método aberto de coordenação se alargue a novos domínios, como o da 
saúde e dos cuidados prolongados, sendo este o instrumento adequado para realizar o 
nosso objectivo comum – “oportunidades iguais para todos”; recorda que a questão do 
género deve ser integrada em todas as políticas comunitárias, pois esta é a única forma 
de assegurar os três pilares essenciais da igualdade das mulheres: conhecimento, 
oportunidades e sucesso.
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