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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:

A. Considerando que a Estratégia de Lisboa sublinha a necessidade de uma participação 
acrescida das mulheres no mercado de trabalho com vista à consecução dos objectivos:

1. Deplora que a Comunicação da Comissão não integre sistematicamente a perspectiva do 
género na sua investigação sobre as mutações demográficas, muito embora esse fenómeno 
esteja estritamente ligado à condição feminina;

2. Insta os Estados-Membros a combater os preconceitos e estereótipos conducentes a 
desigualdades estruturais em matéria de género, os quais impedem uma participação plena 
das mulheres em todas as esferas da sociedade;

3. Salienta que, apesar dos progressos realizados pelos Estados-Membros em termos de 
aumento da taxa de emprego das mulheres, subsistem e chegam mesmo a reforçar-se 
outras discriminações ligadas ao trabalho feminino;

4. Sublinha a necessidade de promover a flexibilidade do tempo de trabalho para as mulheres 
com o objectivo de possibilitar a conciliação entre vida familiar e vida profissional, 
considerando que essa flexibilidade não deve ser corolário do abandono de uma carreira, 
mas resultar de uma livre opção e não ser imposta;

5. Salienta que, devido aos efeitos da redução da taxa de natalidade, a necessidade de criar 
condições para que as mulheres tenham filhos é do interesse de toda a sociedade e não só 
das mulheres;

6. Insiste para que os homens sejam plenamente implicados nas políticas que visem uma 
maior conciliação entre vida familiar e vida profissional;

7. Insta os Estados-Membros a promover uma cultura do local de trabalho mais flexível que 
concilie as necessidades das mulheres empregadas que têm obrigações de ordem familiar 
com as necessidades dos empregadores;

8. Solicita aos Estados-Membros que adoptem medidas susceptíveis de prever a criação de 
estruturas de acolhimento de crianças e de outras pessoas dependentes, de boa qualidade e 
a preços abordáveis;

9. Regozija-se com a troca de boas práticas através do método aberto de coordenação entre 
os Estados-Membros e realça a boa gestão das mutações demográficas realizada nos 
países escandinavos, nos quais a elevada participação das mulheres no mercado de 
trabalho é acompanhada pelas mais elevadas taxas de natalidade, o que deveria ser objecto 
de um estudo da Comissão destinado a avaliar a correlação entre esses dois fenómenos, 
tomando em consideração a disponibilidade das estruturas de acolhimento das crianças;

10. Insta os Estados-Membros a considerar a igualdade entre os géneros e o equilíbrio do 
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tempo de trabalho como prioridades dos governos, dos empregadores e de outros actores, 
aquando do desenvolvimento das políticas centradas no ciclo de vida;

11. Reconhece o importante papel desempenhado pelas mulheres migrantes e convida os 
Estados-Membros, na sua política de integração, a assegurar a essas mulheres uma justa 
compensação do seu investimento em capital humano;

12. Deplora que o Livro Verde não mencione o número crescente de novas estruturas 
familiares - em especial as famílias monoparentais, 85% das quais são chefiadas por 
mulheres e que, mais do que as outras, estão sujeitas a maior risco de pobreza;

13. Encoraja os Estados-Membros a promover um "rendimento mínimo garantido", a fim de 
permitir às mulheres viver com dignidade e aceder à formação profissional, em função das 
necessidades do mercado de trabalho;

14. Insta os Estados-Membros a aplicar regras susceptíveis de criar licenças pagas de 
maternidade/paternidade aquando do nascimento de um filho, por um período mínimo de 
um ano, a partilhar equitativamente mediante a promoção do direito de licença parental 
tanto para as mulheres como para os homens;

15. Insta os Estados-Membros a organizar campanhas de sensibilização para as questões 
demográficas entre os cidadãos da UE a fim de pôr cobro ao fenómeno da natalidade 
negativa.


