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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. Assinala a apresentação, pela Comissão, da agenda social renovada, que permite dar mais 
um passo em frente e prevê uma abordagem mais focada e integrada das políticas sociais 
mediante a mobilização dos sectores do emprego, da igualdade de oportunidades, da 
educação, da saúde e da sociedade da informação, e espera que estas mudanças contribuam 
para o fomento da igualdade dos géneros, a criação de mais e melhores postos de trabalho, 
assim como o empenhamento no combate à pobreza, discriminação e exclusão social;

2. Considera que os interesses e valores da Europa, entre os quais figura a igualdade dos 
géneros, devem contribuir para influenciar as decisões tomadas a nível internacional;

3. Considera que a flexibilidade e segurança devem ser utilizadas em prol dos socialmente 
desfavorecidos, especialmente no caso das mulheres e idosos; nesse sentido, é necessária a 
adopção de uma abordagem equilibrada no que respeita não só aos interesses das mulheres 
trabalhadoras, como também à promoção do crescimento económico;

4. Salienta a importância da educação em matéria de política social; realça a necessidade de 
ser ministrada aos jovens uma educação de qualidade, a fim de se erradicar o fenómeno do 
abandono escolar precoce; além disso, os jovens, e em especial as raparigas e mulheres, 
devem ser informados das possibilidades de que dispõem na área da educação e formação;

5. Incentiva o reforço do diálogo com os parceiros sociais, no sentido de conduzir a uma 
melhoria da licença parental; congratula-se com as novas propostas da Comissão relativas 
à licença de maternidade e aos direitos dos trabalhadores por conta própria.
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