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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. Salienta que os princípios da igualdade dos géneros e da não discriminação com base no 
sexo, raça, idade, orientação sexual ou deficiência devem ser sistematicamente incluídos 
em todas as políticas e solicita a adopção de iniciativas que abordem estas questões numa 
perspectiva integrada;

2. Salienta que as mulheres devem ocupar um  lugar central no futuro modelo social 
europeu e nas suas componentes; sublinha as consequências importantes, para as 
mulheres,  da garantia da protecção social, da reforma dos regimes de pensão destinada a 
garantir que os que efectuam o trabalho reprodutivo não remunerado não sejam 
penalizados em termos de reforma, da melhoria dos direitos e das condições de emprego 
de todas as categorias de trabalhadores e do aumento da taxa de emprego comunitária;

3. Sublinha a necessidade de adoptar medidas para promover o emprego, a qualidade do 
emprego, a inclusão social das mulheres e a conciliação da vida profissional e familiar; 
convida a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas concretas para pôr termo 
às desigualdades ainda existentes entre os homens e as mulheres em termos de 
remuneração e emprego; 

4. Recorda a Estratégia de Lisboa e o objectivo de que a taxa de emprego das mulheres 
atinja 60% até 2010, bem como a sua resolução de 19 de Janeiro de 2006 sobre o futuro 
da Estratégia de Lisboa na perspectiva do género1; 

5. Recorda igualmente o roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010 e 
solicita a sua aplicação pelos Estados-Membros; 

6. Insta os países em vias de adesão e os países candidatos a seguirem o exemplo fixado 
pelo roteiro e a garantirem o respeito pelos direitos das mulheres e a melhorarem o acesso 
das mulheres ao mercado de trabalho e às medidas de segurança social; recorda, a este 
respeito, a sua resolução de 6 de Julho de 2005 sobre o papel das mulheres na vida social, 
económica e política na Turquia2; 

7. Sublinha a necessidade de dar uma resposta específica aos problemas das mulheres 
pertencentes a minorias étnicas e das mulheres imigrantes.

  
1 Textos Aprovados, P6_TA (2006)0029. 
2 Textos Aprovados, P6_TA (2005)0287. 


