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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, segundo o relatório da Comissão intitulado "Igualdade entre Homens e 
Mulheres – 2008" (COM(2008)0010)1, embora a participação das mulheres no mundo do 
trabalho tenha acusado um aumento constante, continuam a subsistir importantes desafios no 
tocante  à qualidade do emprego feminino, em particular a persistente diferença entre homens 
e mulheres no plano remuneratório, a contínua segregação vertical e horizontal no mercado 
de trabalho, a fragmentação das carreiras profissionais das mulheres e a dificuldade em 
conciliar a vida profissional e familiar, factores estes impeditivos da igualdade ao longo da 
vida activa, bem como posteriormente,

B. Considerando que não subsistem quaisquer orientações específicas de género na 
Estratégia Europeia para o Emprego ou no pilar relativo à igualdade de oportunidades,

C. Considerando, por conseguinte, que o estudo comparativo dos 27 Estados-Membros e dos 3 
Estados da EFTA, de 2007, indica que as políticas de emprego são, em ampla medida, 
omissas em relação à integração da dimensão de género,

D. Considerando que a estratégia de flexigurança aumenta as expectativas de melhor 
conciliação entre vida privada e vida profissional de homens e mulheres; que nem todos os 
Estados-Membros alcançarão os objectivos de Barcelona até 2010; que a prestação de 
cuidados aos membros da família dependentes que não as crianças ainda não foram 
incorporados nas estratégias políticas,

1. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a integração da dimensão de género 
em todas as políticas de emprego e segurança social, em particular na estratégia de 
flexigurança;

2. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem instrumentos que garantam que 
as elevadas qualificações profissionais das mulheres dêem lugar a "melhores empregos"";

3. Recorda a sua Resolução de 9 de Março de 2004 sobre a conciliação entre vida profissional, 
familiar e privada2, em que se solicita à Comissão que proponha uma directiva-quadro sobre 
a conciliação entre vida profissional, familiar e privada, que deveria, inter alia, prever a 
criação de mecanismos complementares que permitam a homens e mulheres partilharem os 
cuidados a prestar aos membros da família dependentes;

4. Assinala o papel dos empregadores na criação de uma moderna organização do trabalho e o 
dos Estados-Membros no fornecimento de serviços de qualidade acessíveis e a preços 
moderados, a fim de viabilizar uma melhor conciliação entre vida profissional e vida 
familiar;

                                               
1  Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões "Igualdade entre Homens e Mulheres – 2008"
2  JO C 102 E, de 28.4.2004, pág. 492
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5. Exorta os Estados-Membros a visarem o objectivo de igualdade entre homens e mulheres no 
plano da independência económica;

6. Exorta os Estados-Membros a criarem mecanismos que assegurem o tratamento equitativo 
de homens e mulheres no âmbito dos regimes de pensão.
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