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Alteração  1 

Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0163/2015 

Maria Noichl 

Estratégia da UE para a igualdade entre homens e mulheres pós-2015 

2014/2152(INI). 

Proposta de resolução alternativa (n.º 170 do art.º 4.º do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0163/2015 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia da UE para a igualdade entre 

homens e mulheres pós-2015 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, segundo parágrafo, do Tratado da União 

Europeia (TUE), bem como o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

– Tendo em conta a Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 

abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção 

das vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho
1
, 

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à 

violência contra as mulheres e a violência doméstica (Convenção de Istambul), 

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-

2020) aprovado pelo Conselho em março de 2011
2
, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de setembro de 2010, intitulada 

«Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015» (COM(2010)0491), 

A. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental 

consagrado no Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia; considerando que os objetivos da UE nesta matéria consistem em 

garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres e, além 

disso, em combater todas as formas de discriminação baseada no sexo; 

B. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um bem económico essencial 

para promover um crescimento económico justo e inclusivo; considerando que a 

                                                 
1 JO L 101 de 15.04.11, p.1. 
2 Anexo às Conclusões do Conselho de 7 de março de 2011. 
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redução das desigualdades no trabalho constitui um objetivo não só do ponto de vista da 

igualdade de tratamento, mas também de eficácia do mercado de trabalho; 

C. Considerando que as mulheres que entram na vida ativa desempenham um papel 

essencial no regresso ao crescimento, já que elas permitem aumentar o rendimento 

familiar, o que implica um aumento do consumo, do volume de impostos coletados e de 

pagamentos para a segurança social e, portanto, potenciam a dinamização da economia;  

D. Considerando que mulheres e homens devem poder beneficiar do mesmo modo de 

liberdade de escolha no momento de decidirem de que forma tencionam prosseguir as 

suas carreiras e conciliar o trabalho e a vida familiar;  

E. Considerando que, de acordo com as previsões da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Económico, uma convergência total das taxas de participação 

significaria um aumento de 12,4% do PIB per capita até 2030; 

F. Considerando que os estereótipos tradicionais sobre as mulheres continuam a ter uma 

grande influência na repartição de tarefas entre mulheres e homens no lar, no local de 

trabalho e na sociedade em geral; 

G. Considerando que as mulheres das zonas rurais e remotas estão mais sujeitas a 

discriminação múltipla e a estereótipos de género do que as mulheres das zonas 

urbanas; que lhes deve ser dado um melhor acesso aos cuidados de saúde, à educação e 

ao emprego (incluindo oportunidades de emprego por conta própria), em especial no 

setor agrícola, a fim de as incentivar a não partir; 

H. Considerando que a taxa de emprego é um indicador importante da desigualdade entre 

homens e mulheres; que a qualidade e as condições de emprego são parâmetros também 

importantes para medir essa desigualdade; que em 2013, segundo o Eurostat, a taxa de 

emprego global das mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos na UE 

era de 58,8%, em comparação com 69,4%, no caso dos homens; 

I. Considerando que as mulheres representam 60% dos novos licenciados mas encontram-

se sub-representadas em certos setores, como o científico, o das TIC e o da 

investigação; 

J. Considerando que muitas mulheres nunca estão ativas ou registadas no mercado de 

trabalho oficial, o que gera problemas financeiros e jurídicos específicos no que se 

refere aos direitos sociais e de segurança social; 

K. Considerando que as mulheres representam apenas um terço dos trabalhadores por conta 

própria ou dos criadores de empresas na UE; 

L. Considerando que as mulheres estão sub-representadas em determinados domínios da 

educação e em certos setores com um nível de crescimento superior à média; 

M. Considerando que o acesso a serviços de guarda de crianças e de assistência aos idosos 

e outras pessoas dependentes é fundamental para conseguir a participação, em pé de 

igualdade, das mulheres e dos homens no mercado de trabalho, na educação e na 
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formação, bem como para enfrentar os estereótipos; 

N. Considerando que, a fim de favorecer a reinserção das mulheres no mundo laboral após 

o parto, são necessárias soluções políticas com múltiplas dimensões que integrem a 

aprendizagem ao longo da vida e o combate ao trabalho precário; 

O. Considerando que os rendimentos das mulheres continuam inferiores aos rendimentos 

dos homens, em situações de igualdade de trabalho e de competências; que em 2013 a 

desigualdade salarial na UE era da ordem dos 16,4%, em média; 

P. Considerando que os salários mais baixos pagos às mulheres conduzem, 

inevitavelmente, a contribuições mais baixas para o regime de pensões e, por 

conseguinte, se traduzem em pensões mais baixas; Considerando que as diferenças 

remuneratórias entre homens e mulheres e, por conseguinte, as diferenças das pensões 

de reforma – da ordem dos 39% – são ainda um dos motivos pelos quais as mulheres se 

encontram abaixo do limiar da pobreza numa fase mais avançada das suas vidas; 

Q. Considerando que a violência contra as mulheres - seja física, sexual ou psicológica - é 

um dos principais entraves à igualdade entre mulheres e homens e uma violação dos 

direitos fundamentais das mulheres; 

R. Considerando que os estudos sobre violência com base no género estimam que entre um 

quinto e um quarto de todas as mulheres na Europa foram vítimas de atos de violência 

física pelo menos uma vez durante a sua vida adulta, que mais de um décimo sofreram 

violência sexual envolvendo o uso de força, que 12% a 15% são vítimas de violência 

doméstica e que todos os dias morrem sete mulheres na UE;  

S. Considerando que continuam a não existir muitas mulheres em cargos de gestão nas 

instituições públicas, embora uma maior representação das mulheres nos cargos 

políticos de topo seja um requisito essencial para o funcionamento de uma sociedade 

democrática; 

T. Considerando que se tem vindo a reconhecer que a colocação de mais mulheres em 

cargos económicos de topo resulta num forte desempenho organizativo e financeiro das 

empresas e uma melhor qualidade na tomada de decisões; 

U. Considerando que o Programa de Ação da Conferência Internacional do Cairo sobre 

População e Desenvolvimento estabelece uma definição de saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos (SDSR); 

V. Considerando que o domínio SDSR é da competência dos Estados-Membros; que, 

contudo, a UE pode contribuir para a promoção das melhores práticas entre os Estados-

Membros;  

W. Considerando que é necessário garantir às mulheres a igualdade de acesso aos cuidados 

de saúde, incluindo em matéria de saúde sexual e reprodutiva, independentemente da 

sua situação económica e geográfica; 

X. Considerando que a UE e os seus Estados-Membros podem contribuir, através das suas 
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ações externas, para capacitar as mulheres fora da UE; 

Y. Considerando que em muitos países terceiros as legislações nacionais não concedem os 

mesmos direitos a mulheres e homens; 

Z. Considerando que todos os anos 14 milhões de raparigas são forçadas a casar e 

3 milhões são vítimas de mutilação genital feminina (MGF); 

AA. Considerando que a recolha de dados estatísticos sobre a desigualdade entre mulheres e 

homens é uma prioridade com vista a uma estratégia coerente para combater os fatores 

que impedem que seja alcançada a igualdade entre mulheres e homens na UE; 

1. Exorta a Comissão a elaborar uma estratégia para a igualdade entre mulheres e homens 

na União Europeia entre 2015 e 2020 ("a estratégia"), visando melhorar a situação de 

todas as mulheres, independentemente da sua situação social, geográfica e económica; 

Educação, formação e acesso ao mercado de trabalho  

2. Recorda a necessidade de eliminar a discriminação com base no género e os obstáculos 

ao acesso ao mercado de trabalho, nomeadamente através de um melhor acesso à 

educação e à formação, e recomenda que as seguintes ações sejam incluídas na 

estratégia: 

(i) incentivar as mulheres e as raparigas a interessarem-se mais pelos setores com um 

maior valor acrescentado e onde as mulheres estão sub-representadas – em 

especial nos setores científicos, técnicos e das TIC –, ajudá-las a entrar nesses 

setores e permitir-lhes quebrar os tetos de vidro existentes, proporcionando-lhes 

mais oportunidades educativas e programas de orientação ao longo da sua vida 

ativa; 

(ii) incentivar o espírito empresarial das mulheres, tanto nas zonas urbanas como 

rurais, promover medidas e ações de assistência, aconselhamento e formação para 

as mulheres que decidam tornar-se empresárias, facilitar o acesso ao crédito e 

reduzir a burocracia e outros obstáculos à criação de empresas e às empresas 

familiares geridas por mulheres; 

(iii) adotar medidas destinadas a promover o aumento das taxas de emprego entre as 

mulheres, nomeadamente serviços de acolhimento de crianças e de cuidados de 

saúde a preços razoáveis e flexibilidade nos horários e locais de trabalho, através 

de políticas públicas mas também de incentivos às empresas para oferecerem 

essas soluções; 

(iv) tomar medidas a favor da modernização e melhoria da proteção das mulheres 

grávidas e das mães no trabalho – a fim de favorecer a reinserção das mulheres no 

mundo laboral após o parto – e de conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar; 

Remuneração  
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3. Reconhece a necessidade de garantir a igualdade das remunerações e benefícios como 

um passo importante para a igualdade entre mulheres e homens e recomenda que as 

seguintes ações sejam incluídas na estratégia: 

(i) assegurar que o princípio fundamental de "salário igual para trabalho igual ou de 

valor igual" é aplicado igualmente a homens e mulheres e apoiar os Estados-

Membros e os parceiros sociais na tarefa de reduzir a disparidade salarial entre 

homens e mulheres, através de políticas públicas e do intercâmbio de boas 

práticas; 

(ii) tomar medidas adequadas para reduzir as disparidades nas pensões de reforma em 

função do género, que são consequência direta da disparidade salarial entre 

homens e mulheres, e avaliar o impacto dos novos regimes de pensões nas 

mulheres, conferindo especial atenção aos contratos a tempo parcial e atípicos; 

Violência contra as mulheres 

4. Recorda os efeitos devastadores da violência contra as mulheres, que é a forma mais 

comum de violações dos direitos humanos no interior da UE, e recomenda que as 

seguintes ações sejam incluídas na estratégia: 

(i) incentivar a ratificação da Convenção de Istambul do Conselho da Europa sobre a 

violência contra as mulheres, respeitando as disposições constitucionais nacionais, 

e lançar o procedimento de adesão da UE à Convenção; 

(ii) aumentar a prestação de formação sistemática destinada ao pessoal qualificado 

que toma a cargo as mulheres vítimas de violências físicas, sexuais ou 

psicológicas; 

(iii) designar 2017 como o ano para acabar com a violência contra as mulheres, 

reforçando as medidas destinadas a promover e apoiar ações no domínio da 

prevenção da violência contra as mulheres (nomeadamente através da avaliação 

da aplicação do "pacote vítimas"), ações de sensibilização, recolha de dados e 

financiamento de ONG; 

Processo de decisão 

5. Salienta o desequilíbrio inaceitável no processo de tomada de decisões, tanto no setor 

público como no privado, e recomenda que as seguintes ações sejam incluídas na 

estratégia: 

(i) promover ações para combater a persistência de estereótipos através de 

campanhas de sensibilização e a imagem das mulheres nos meios de comunicação 

social; 

(ii) promover ações que contribuam para uma maior representação das mulheres nos 

cargos de topo das instituições públicas, quer a nível nacional, quer a nível local, 

tanto nas esferas políticas como nas universidades e no ensino superior;  
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(iii) promover ações em favor da integração de mais mulheres nos cargos de topo nas 

empresas; 

Saúde 

6. Reconhece a saúde como um elemento determinante para o desenvolvimento pessoal 

das mulheres e recomenda que as seguintes ações sejam incluídas na estratégia: 

(i) aumentar a tónica na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e nos 

métodos de prevenção, bem como na investigação com vista a melhorar a deteção 

precoce de doenças específicas das mulheres, tais como certos tipos de cancro 

(dos ovários, do colo do útero e da mama); 

(ii) aumentar o acesso aos cuidados de saúde para as mulheres, especialmente em 

zonas remotas; 

Ação externa 

7. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a integrarem a igualdade entre homens e 

mulheres em todas as suas políticas externas e recomenda que as seguintes ações sejam 

incluídas na estratégia: 

(i) prosseguir o empenho da UE na capacitação das mulheres através do 

desenvolvimento e da ajuda humanitária em países terceiros; 

(ii) incentivar os países parceiros a promoverem a igualdade entre homens e mulheres 

através de todos os aspetos dos acordos de parceria; 

(iii) incluir um capítulo específico sobre os direitos das mulheres no Plano de Ação 

para os Direitos Humanos do Serviço Europeu para a Ação Externa, 

concentrando-se especialmente na mutilação genital feminina e nos casamentos 

forçados e precoces;  

Recomendações gerais 

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a aplicarem a estratégia de acordo com as 

respetivas esferas de competência, salientando a importância do intercâmbio de boas 

práticas, em especial nos casos em que os Estados-Membros têm competência 

exclusiva; 

9. Insta o Instituto Europeu para a Igualdade de Género a prosseguir o seu trabalho de 

recolha de dados e painéis de avaliação discriminados por sexo em todos os domínios 

políticos; 

10. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos governos dos Estados-Membros. 

Or. en 
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