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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:

- Tendo em conta a Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Setembro de 2002, que altera a Directiva 76/207/CEE do Conselho relativa à 
concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se 
refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de 
trabalho1,

A. Considerando que a mobilidade do trabalhador é um instrumento-chave para alcançar os 
objectivos da Estratégia de Lisboa, apesar de ainda permanecer baixa, igualmente entre as
mulheres,

B. Considerando que o mercado de trabalho dinâmico apresenta importantes desafios aos 
trabalhadores e em particular às mulheres com filhos, obrigando-as a fazer compromissos 
entre vida profissional e familiar,

C. Considerando que a insuficiente adaptação dos regimes de segurança social nos 
Estados-Membros cria dificuldades para as mulheres no tocante à gravidez, educação dos 
filhos, melhores oportunidades de carreira, etc.,

1. Apela à Comissão para que tenha em conta as necessidades específicas das trabalhadoras 
móveis de todas as idades e inclua medidas concretas para atender a estas necessidades 
nos quatro domínios do Plano de Acção Europeu para a Mobilidade Profissional;

2. Exorta a Comissão a investigar a dimensão do género da mobilidade profissional e a 
recomendar instrumentos flexíveis para ultrapassar as restantes barreiras que as mulheres
têm que enfrentar;

3. Propõe à Comissão o lançamento de campanhas de informação entre as mulheres, jovens e 
adultas, sobre as oportunidades da mobilidade profissional a fim de facilitar a sua 
adaptação ao mercado de trabalho dinâmico;

4. Insta os Estados-Membros e as partes interessadas a terem em consideração e a 
eliminarem os obstáculos à mobilidade profissional das mulheres, proporcionando-lhes
um acesso justo a empregos qualificados e posições de topo, um salário igual, um horário 
de trabalho flexível, serviços de saúde e de cuidados infantis adequados, infra-estruturas
educativas de boa qualidade para as crianças, a portabilidade dos direitos de pensão, a
supressão dos estereótipos de género, etc.;

5. Recomenda que os Estados-Membros, bem como as autoridades regionais e locais,
promovam activamente programas especiais de emprego, formação, educação, ensino à 
distância e línguas, de forma a criar um mercado de trabalho mais favorável para as 

                                               
1 JO L 269, 5.10.2002, p. 15
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mulheres que lhes permita conciliar a vida profissional e a vida familiar;

6. Saúda a proposta da Comissão de reforçar a capacidade da rede TRESS e de consolidar o 
alcance e a qualidade do EURES ao incluir as mulheres numa categoria específica de 
trabalhadores.
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