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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. Convida os Estados-Membros e a Comissão a apoiar e promover o respeito das normas 
fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) como componente da 
responsabilidade social das empresas (RSE), seja qual for o local em que estas 
desenvolvam a sua actividade;

2. Recorda a necessidade de promover o espírito de empresa para alcançar os objectivos de 
Lisboa e os objectivos de desenvolvimento do Milénio; encoraja a Comissão e os 
Estados-Membros a promover o potencial feminino nesse domínio;

3. Recorda o papel fundamental das empresas no respeito dos valores da União; encoraja-as 
a adoptar práticas de recrutamento responsáveis e não discriminatórias tendo em vista 
promover o emprego das mulheres e das pessoas desfavorecidas; 

4. Insta os Estados-Membros e a Comissão a empenharem-se na promoção da RSE em todas 
as empresas europeias e no encorajamento do projecto de uma aliança europeia em prol 
da RSE; 

5. Salienta que as empresas que dão provas de responsabilidade social saneiam as 
desigualdades de que as mulheres são vítima no mercado do trabalho, designadamente em 
matéria de acesso, formação, carreira profissional e salários; 

6. Insiste na importância do diálogo social, bem como no papel dos parceiros sociais e dos 
outros actores interessados na promoção do emprego das mulheres e na luta contra as 
discriminações; encoraja-os a adoptar iniciativas, no âmbito da RSE, em favor de uma 
maior participação das mulheres nos comités de empresa e nas instâncias de diálogo 
social;

7. Sublinha que a RSE deverá implicar a adopção de medidas tendo em vista a criação de 
um ambiente de trabalho seguro, flexível e de qualidade que permita uma maior 
conciliação entre vida profissional e vida familiar;

8. Convida a Comissão a encorajar, no âmbito do seguimento dos progressos da RSE, a 
participação das mulheres no fórum plurilateral, bem como o intercâmbio de informações 
e de boas práticas no domínio da igualdade dos géneros.
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