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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, segundo as estatísticas provenientes de fontes da OCDE, a população 
dos países da OCDE está a envelhecer e, apesar de existirem actualmente 38 pensionistas
por cada 100 trabalhadores, este valor poderá subir até 70 pensionistas por cada 100 
trabalhadores, se a política de emprego permanecer inalterada,

B. Considerando que o Relatório de 2005 do Fundo para a População refere, entre outros 
aspectos, que os esforços para erradicar a pobreza em todo o mundo não terão êxito a 
menos que se tomem rapidamente medidas para combater as condições de desigualdade 
em função do género e a discriminação e violência de que as mulheres e raparigas são 
alvo,

C. Considerando que, nos Estados-Membros da UE, a percentagem de pessoas em risco de 
exclusão social está a aumentar, tal como a percentagem de grupos de risco cujas 
condições de integração na sociedade são geralmente piores do que as dos outros grupos 
populacionais,

1. Recomenda que se adicione a prioridade de lidar de forma eficaz com as questões do 
género às sete prioridades da política social, aumentando, deste modo, o seu número de 
sete para oito;

2. Propõe que se conceda uma maior atenção à avaliação da informação e de dados
estatísticos que o recém-criado Instituto do Género venha a coligir;

3. Concorda com a ênfase colocada na eliminação da pobreza infantil, salientando, porém e 
simultaneamente, que a situação das crianças está estreitamente relacionada com a questão 
da igualdade de oportunidades, que tem o seu impacto no posterior desenvolvimento da 
família como instituição;

4. Salienta que, segundo fontes do Eurostat, um terço dos nascimentos na UE ocorrem 
actualmente fora da instituição do casamento, valor que aumenta de ano para ano. Esta 
tendência revela a necessidade de encontrar mecanismos eficazes que promovam o devido 
funcionamento da família como uma instituição, inclusive através de uma concentração 
nas opções possíveis para o seu futuro desenvolvimento;

5. Salienta que a duração crescente da vida humana poderá não representar mais do que uma 
velhice prolongada, a menos que se introduzam mudanças positivas no modo de vida, 
ritmo de trabalho, cuidados de saúde, nutrição e educação. Tais mudanças devem estar à 
disposição de uma percentagem tão elevada quanto possível de beneficiários de todas as 
idades e grupos sociais;

6. Recomenda que os sistemas de pensões não devem apenas consistir num amplo leque de 
modalidades de seguro social e complementar (previstas na legislação ou criadas pela 
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iniciativa privada) mas, sim, tomar também em consideração a ampla variação na idade 
aceite para a reforma, com base no género, profissão e, no caso das mulheres, número de 
filhos;

7. Salienta que uma política social activa e a preservação do Estado-Providência fazem parte 
dos pilares e princípios fundamentais da UE. Porém, e simultaneamente, estes princípios 
são dispendiosos e o seu financiamento coloca a UE em desvantagem no contexto de um 
mundo moderno e globalizante, sobretudo no que se refere à concorrência económica com 
outras grandes economias mundiais. Considera, no entanto, que a UE deve permanecer 
firme na defesa destes princípios;

8. Sugere que se aprofundem mais as questões da integração social, sobretudo no que se 
refere aos imigrantes de regiões do mundo culturalmente diferentes cujos valores e 
tradições de índole cultural podem, em determinados aspectos, não corresponder às 
atitudes aceites nos Estados-Membros da UE. Estas diferenças podem dar origem a atritos 
e incompreensões, dificultando mais a integração destes mesmos grupos, como se pode 
ver com os recentes acontecimentos na Europa, sobretudo aqueles que envolvem a 
geração mais nova.  


