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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a imigração económica não pode ser aplicada antes de todos os 
cidadãos da UE tirarem partido, na prática, do princípio da livre circulação, que uma 
política comum no domínio da migração económica tem imperativamente de respeitar as 
políticas comunitárias em matéria de desenvolvimento e constatando que o Conselho não 
conseguiu definir uma política comum de migração,

B. Considerando que a imigração económica não resolve o problema demográfico nem as 
dificuldades económicas da Europa; constatando, além disso, os esforços que falta fazer 
em termos de novas soluções relativas à política económica e ao mercado de trabalho, 
incidindo nomeadamente na conciliação equitativa da vida profissional e familiar para os 
homens e as mulheres, e em termos de luta por um salário igual para um trabalho igual 
para os homens e as mulheres, a fim de suplantar os desafios de um mundo globalizado,

C. Considerando as discriminações semelhantes de que são vítimas as mulheres em 
numerosos países terceiros,

1. Convida a Comissão a ter melhor em linha de conta, na aplicação da "preferência 
comunitária", a situação específica das mulheres no mercado de emprego europeu, em 
particular no novo potencial de empregos, de forma a favorecer o seu acesso aos 
empregos vagos;

2. Convida os Estados-Membros a porem em prática iniciativas que permitam uma formação 
de transição para as mulheres já envolvidas no mercado de trabalho europeu e que se 
distinguem por uma formação de base suficiente para ocuparem empregos vagos;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a zelarem pela aplicação do princípio da 
igualdade de salários entre os trabalhadores europeus e os trabalhadores migrantes, assim 
como entre as mulheres e os homens provenientes de países terceiros que acedem ao 
mercado de trabalho comunitário; 

4. Convida a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem a colaboração entre os 
Estados-Membros e os países de origem e a informarem os migrantes, nos respectivos 
países de origem, sobre as perspectivas reais e as obrigações legais no país de 
acolhimento; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que reforcem as suas estruturas 
consulares e diplomáticas, de forma a gerirem melhor as determinações de migração e os 
pedidos reais das empresas no país de acolhimento;

5. Convida a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a igualdade dos géneros nas 
medidas que acompanham o retorno dos trabalhadores migrantes aos seus países de 
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origem na expiração do contrato de trabalho, em particular no que respeita à integração ou 
reintegração no mercado de trabalho local e ao acesso à formação permanente;

6. Convida a Comissão e os Estados-Membros a prestarem uma atenção especial à situação 
específica das mulheres migrantes com filhos a cargo, nomeadamente no que respeita aos 
direitos decorrentes de contratos de trabalho temporários.


