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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a igualdade entre mulheres e homens na União Europeia em 2014-2015 

(2016/2249(INI)) 

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 Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais (CEDH), 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 18 de dezembro de 1979, 

– Tendo em conta a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção 

das vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho1, 

– Tendo em conta a Declaração de Pequim e a Plataforma de Ação adotadas na IV Conferência 

Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, realizada em 15 de setembro de 1995, e os 

posteriores documentos finais adotados nas sessões especiais das Nações Unidas «Pequim+5» 

(2000), «Pequim+10» (2005) e «Pequim+15» (2010), 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da 

Exploração da Prostituição de Outrem, de 1949, 

– 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, que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho2, 

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 20 de outubro de 2010 sobre uma proposta de 

diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 92/85/CEE do Conselho 

relativa à introdução de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 

das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho (diretiva relativa à licença de 

maternidade)3, 

– Tendo em conta a Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho 

de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade 

profissional (reformulação)4, 

– Tendo em conta a Diretiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que aplica 

                                                 
1 JO L 315 de 14.11.2012, p. 57. 
2 JO L 101 de 15.4.2011, p. 1. 
3 JO C 70 E de 8.3.2012, p. 162. 
4 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23. 
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o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e 

seu fornecimento1, 

– Tendo em conta a Diretiva 2013/62/UE do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera a 

Diretiva 2010/18/UE que aplica o Acordo-Quadro revisto sobre licença parental celebrado 

entre a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e a CES, na sequência da alteração do 

estatuto de Maiote perante a União Europeia2, 

– Tendo em conta as diretivas da UE, a partir de 1975, sobre os diferentes aspetos da igualdade 

de tratamento entre homens e mulheres (Diretiva 2010/41/UE3, Diretiva 2010/18/UE4, 

Diretiva 2006/54/UE5, Diretiva 2004/113/CE6, Diretiva 92/85/CEE7, Diretiva 86/613/CEE8 e 

Diretiva 79/7/CEE9), 

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não-executivo das 

empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas (diretiva sobre mulheres em conselhos 

de administração (COM(2012)0614)), 

– 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), e o seu 

artigo 3.º que define «género» como sendo «os papéis, os comportamentos, as atividades e as 

atribuições socialmente construídos que uma sociedade considera apropriados para as 

mulheres e os homens», 

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho, de 4 de março de 2016, relativa à 

assinatura, em nome da União Europeia, da Convenção do Conselho da Europa para a 

Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica 

(COM(2016)0111), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 16 de junho de 2016, sobre a igualdade de 

género (00337/2016), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 5 e 6 de junho de 2014, sobre «Prevenção e 

combate a todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas, incluindo a 

mutilação genital feminina» (09543/2014), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 7 de dezembro de 2015, sobre igualdade entre 

homens e mulheres no domínio da tomada de decisão (14327/2015), 

– Tendo em conta a Declaração do Trio de Presidências, de 7 de dezembro de 2015, assinada 

pelos Países Baixos, pela Eslováquia e Malta, 

                                                 
1 JO L 373 de 21.12.2004, p. 37. 
2 JO L 353 de 28.12.2013, p. 7. 
3 JO L 180 de 15.7.2010, p. 1. 
4 JO L 68 de 18.3.2010, p. 13. 
5 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23. 
6 JO L 373 de 21.12.2004, p. 37. 
7 JO L 348 de 28.11.1992, p. 1. 
8 JO L 359 de 19.12.1986, p. 56. 
9 JO L 6 de 10.1.1979, p. 24. 
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 

2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020), 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 3 de março de 2015, 

intitulado «Relatório de 2014 da Comissão sobre a igualdade de oportunidades entre mulheres 

e homens na União Europeia» (SWD(2015)0049), 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 4 de março de 2016, 

intitulado «Relatório de 2015 da Comissão sobre a igualdade de oportunidades entre mulheres 

e homens na União Europeia» (SWD(2016)0054), 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos Serviços da Comissão, de 3 de dezembro de 

2015, intitulado «Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019» 

(SWD(2015)0278), 

– Tendo em conta as suas resoluções, de 10 de fevereiro de 2010, sobre a igualdade entre 

homens e mulheres na União Europeia – 20091, de 8 de março de 2011, sobre a igualdade 

entre homens e mulheres na União Europeia – 20102, de 13 de março de 2012, sobre a 

igualdade entre homens e mulheres na União Europeia – 20113 e, de 10 de março de 2015, 

sobre os progressos registados na União Europeia, em 2013, relativamente à igualdade de 

género4, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 25 de novembro de 2013, intitulada «Rumo 

à eliminação da mutilação genital feminina» (COM(2013)0833), e a sua resolução, de 6 de 

fevereiro de 2014, sobre a eliminação da mutilação genital feminina5, 

– Tendo em conta os resultados do inquérito da União Europeia sobre pessoas lésbicas, 

homossexuais, bissexuais e transexuais (LGBT) realizado pela Agência dos Direitos 

Fundamentais (FRA) e publicado em maio de 2013, 

– Tendo em conta o relatório da FRA, intitulado «Violência contra as mulheres: um inquérito à 

escala da União Europeia. Síntese dos resultados», publicado em maio de 2014, 

– Tendo em conta o relatório da FRA, intitulado «A situação dos direitos fundamentais das 

pessoas intersexuais», publicado em maio de 2015, 

– Tendo em conta o relatório da rede europeia de organismos de promoção da igualdade 

(EQUINET), intitulado «The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for 

Women. The Work of Equality Bodies informing a new European Commission Strategy for 

Gender Equality», publicado em 2015, 

– Tendo em conta os relatórios da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e 

de Trabalho (Eurofound), intitulados «As disparidades entre homens e mulheres no emprego: 

desafios e soluções) (2016), «Parceiros sociais e igualdade de género na Europa» (2014), 

«Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Desenvolvimentos na 

vida profissional na Europa: relatório anual da EurWORK (2014 e 2015), e o sexto Inquérito 

                                                 
1 JO C 341 E de 16.12.2010, p. 35. 
2 JO C 199 E de 7.7.2012, p. 65. 
3 JO C 251 E de 31.8.2013, p. 1. 
4 JO C 316 de 30.8.2016, p. 2. 
5 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0105. 
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Europeu sobre as Condições de Trabalho (EWCS) (2016), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de fevereiro de 2016, sobre a nova Estratégia para a 

Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós-20151 e o seu relatório, de 9 de junho de 

2015, sobre a estratégia da UE para a igualdade entre mulheres e homens pós-20152, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de fevereiro de 2014, sobre o combate à violência 

contra as mulheres3, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de setembro de 2015, sobre a capacitação das jovens 

através da educação na UE4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de março de 2016, sobre a situação das mulheres 

refugiadas e requerentes de asilo na UE5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de abril de 2016, sobre trabalhadoras domésticas e 

prestadoras de cuidados na UE6, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a pobreza: uma perspetiva de 

género7, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2016, sobre a criação de condições no 

mercado de trabalho favoráveis ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional8, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de setembro de 2016, sobre a implementação da 

Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece um quadro 

geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional («Diretiva relativa à 

igualdade no emprego»)9, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de março de 2016, sobre a integração da perspetiva de 

género nas atividades do Parlamento Europeu10, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de maio de 2016, sobre a implementação da Diretiva 

2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres 

humanos e à proteção das vítimas de uma perspetiva de género11, 

– Tendo em conta o relatório intercalar da Comissão, de 3 de junho de 2013, sobre as metas de 

Barcelona, intitulado «O desenvolvimento dos serviços de acolhimento para a primeira 

infância na Europa para um crescimento sustentável e inclusivo»12, 

                                                 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2016)0042. 
2 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0218. 
3 Textos Aprovados, P7_TA(2014)0126. 
4 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0312. 
5 Textos Aprovados, P7_TA(2016)0073. 
6 Textos Aprovados, P7_TA(2016)0203. 
7 Textos Aprovados, P7_TA(2016)0235. 
8 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0338. 
9 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0360. 
10 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0072. 
11 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0227. 
12 ISBN 978-92-79-29898-1 



 

RR\1118220PT.docx 7/37 PE589.343v02-00 

 PT 

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulada 

«Investir nas crianças para quebrar o ciclo da desigualdade»1, 

– Tendo em conta o Índice de Igualdade de Género de 2015 do Instituto Europeu para a 

Igualdade de Género (EIGE), o «Pequim + 20: quarta revisão da implementação da 

Plataforma de Ação de Pequim nos Estados-Membros da UE» e outros relatórios do EIGE, 

– Tendo em conta o estudo da rede europeia de peritos jurídicos em matéria de igualdade de 

género e não discriminação intitulado «A comparative analysis of gender equality law in 

Europe 2015» (Uma análise comparativa da legislação em matéria de igualdade de género na 

Europa de 2015), de janeiro de 2016, 

– Tendo em conta as conclusões acordadas sobre «o papel dos homens e dos rapazes na 

concretização da igualdade entre os géneros», durante a 48.ª sessão da Comissão das Nações 

Unidas sobre o Estatuto da Mulher, em março de 20042, 

– Tendo em conta o documento intitulado «Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável», adotado na Cimeira das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável, em 25 de setembro de 2015, e os objetivos e metas em matéria 

de igualdade de género, direitos das mulheres e emancipação das mulheres incluídos nesse 

documento, 

– Tendo em conta o relatório estatístico da Comissão, de abril de 2014, intitulado «Famílias 

monoparentais e o emprego na Europa»3, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

(A8-0046/2017), 

A. Considerando que o Índice de Igualdade de Género de 2015 do EIGE mostra apenas 

progressos marginais: a UE continua a estar apenas a meio caminho da plena igualdade de 

género, tendo a pontuação global subido de 51,3 para 52,9 em 100 desde 2005; considerando 

que é necessário um progresso mais rápido para atingir os objetivos da estratégia «Europa 

2020»; 

B.  Considerando que, nos últimos anos, alguns Estados-Membros testemunharam um aumento 

substancial de movimentos cívicos e políticos em detrimento da igualdade de direitos entre 

mulheres e homens, que desafiam mesmo a necessidade global de políticas de igualdade de 

género; considerando que esta reação negativa contra a igualdade de género visa reforçar os 

papéis de género tradicionais e desafiar as realizações atuais e futuras no domínio da 

igualdade de género, dos direitos das mulheres e dos direitos das pessoas LGBTI; 

C. 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 UE; considerando que 

o objetivo da União Europeia nesta matéria consiste também em garantir a igualdade de 

                                                 
1 JO L 59 de 2.3.2013, p. 5. 
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf 

3 ISBN 978-92-79-36171-5. 
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oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres e combater todas as formas de 

discriminação baseada no género; 

D. Considerando que, em 2015, a taxa de emprego das mulheres atingiu um máximo histórico de 

64,5 %, ficando, no entanto, muito abaixo da dos homens, que se situou nos 75,6 %; 

considerando que, lamentavelmente, as mulheres têm quatro vezes mais probabilidades de se 

empregarem e manterem um trabalho a tempo parcial, muitas vezes indesejado, do que os 

homens; considerando que muitos jovens continuam na pobreza, apesar de trabalharem, 

especialmente em países como Grécia, Espanha, Croácia, Itália, Chipre, Portugal e 

Eslováquia; 

E. Considerando que a taxa de desemprego das mulheres está subavaliada, dado que muitas 

mulheres não estão inscritas como estando desempregadas, especialmente as que vivem em 

regiões rurais ou remotas, as que trabalham em empresas familiares e muitas das que se 

dedicam exclusivamente às tarefas domésticas e ao cuidado dos filhos; considerando que esta 

situação resulta igualmente numa disparidade no acesso aos serviços públicos (subsídios, 

pensões de reforma, licenças de maternidade, licença por doença, acesso à segurança social, 

etc.); 

F.  Considerando que o relatório da Eurofound sobre as disparidades entre homens e mulheres em 

matéria de emprego estima que essa disparidade implique um custo para a UE de 

aproximadamente 370 mil milhões de euros por ano, ou seja, 2,8 % do PIB da UE1, 

G. Considerando que, nos países afetados pela crise económica e por cortes orçamentais, as 

mulheres têm sido desproporcionalmente afetadas, especialmente as mulheres jovens, as 

mulheres idosas, as mães solteiras e ainda as mulheres vítimas de discriminações múltiplas, e 

que esta situação as deixou numa situação de pobreza e marginalização social ao exclui-las 

cada vez mais do mercado de trabalho; considerando que os cortes nos serviços públicos de 

cuidados de saúde levam a que a responsabilidade pela prestação de cuidados se afaste da 

sociedade e volte a recair nas famílias, principalmente nas mulheres; 

H. Considerando que a feminização da pobreza continua a existir na UE e que os níveis muito 

elevados de desemprego, pobreza e exclusão social entre as mulheres estão intimamente 

ligados aos cortes orçamentais em serviços públicos como a saúde, a educação, os serviços 

sociais e os benefícios sociais; considerando que essas políticas conduzem a maior 

precarização do trabalho, nomeadamente devido ao aumento do tempo parcial involuntário e 

dos contratos temporários; 

I. Considerando que, em 2015, três quartos das tarefas domésticas e dois terços dos cuidados 

parentais foram desempenhados por mulheres que trabalham e que, por conseguinte, tiveram 

de suportar uma dupla carga de responsabilidades; considerando que as mulheres, em geral, 

assumem uma responsabilidade bastante maior em relação aos cuidados parentais e às tarefas 

domésticas; considerando que os papéis e os estereótipos tradicionalmente associados ao 

género continuam a ter uma grande influência na divisão de papéis entre homens e mulheres 

em casa, no local de trabalho e na sociedade em geral; considerando que a repartição de 

responsabilidades tradicional tende a perpetuar o status quo, limitando as opções de emprego 

e o desenvolvimento pessoal das mulheres e deixando-lhes pouco tempo para a inclusão social 

e comunitária ou para a participação económica; considerando que uma partilha equitativa das 

                                                 
1 Relatório da Eurofound (2016): «As disparidades entre homens e mulheres no emprego — Desafios e soluções». 
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tarefas não remuneradas, como a prestação de cuidados e as responsabilidades domésticas, 

entre mulheres e homens é uma condição prévia para a independência económica das 

mulheres a longo prazo; 

J. Considerando que, não obstante as políticas e a legislação em vigor a nível nacional e da 

União, certas licenças por motivos familiares continuam a ser motivo de discriminação e de 

estigmatização para mulheres e homens, sendo as mulheres particularmente visadas enquanto 

principais prestadoras de cuidados que utilizam licenças por motivos familiares; 

K. Considerando que cerca de um quarto dos Estados-Membros da UE não possuem disposições 

legais relativas à licença parental e que alguns dos que as têm permitem que os homens 

gozem uma licença de apenas um, dois ou vários dias; considerando que em oito Estados-

Membros a licença parental não é acompanhada de qualquer remuneração, embora a 

utilização da licença parental por parte dos pais seja fraca - apenas 10 % dos pais gozam, pelo 

menos, um dia de licença e 97 % das mulheres usufruem da licença parental disponível para 

ambos os progenitores; considerando que a promoção de um maior recurso à licença parental 

e de paternidade é uma condição indispensável para alcançar a igualdade entre homens e 

mulheres; considerando que o estudo da Eurofound1 identificou fatores que influenciam a taxa 

de utilização da licença parental pelos homens, a saber: o nível de compensação, a 

adaptabilidade do sistema de licença, a disponibilidade das informações, a disponibilidade e a 

flexibilidade dos serviços de acolhimento de crianças, e o receio de serem excluídos do 

mercado de trabalho se gozarem a licença; 

L. Considerando que uma condição indispensável para a inclusão ativa das mulheres no mercado 

de trabalho é a disponibilidade de infraestruturas e serviços de acolhimento de crianças, 

parentes idosos e outros familiares dependentes, de boa qualidade e a preços acessíveis; 

considerando que os «objetivos de Barcelona» constituem um excelente instrumento para 

atingir uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres e que todos os Estados-Membros 

devem empenhar-se em alcançá-los o mais brevemente possível; considerando que, cada vez 

mais, a ausência de estruturas e serviços de qualidade e a preços acessíveis para a infância 

obriga as mães a escolher entre trabalhar a tempo parcial ou renunciar à vida laboral para 

acompanhar os filhos, com repercussões no rendimento familiar e na pensão; 

M. Considerando que o acesso a formação e o direito humano fundamental à educação por parte 

de raparigas e mulheres são valores europeus importantes e elementos essenciais para a 

capacitação das raparigas e das mulheres no plano social, cultural e profissional, bem como 

para o pleno exercício dos demais direitos sociais, económicos, culturais e políticos e, 

consequentemente, para a prevenção da violência contra as mulheres e as raparigas; 

considerando que o ensino universal obrigatório e gratuito é condição sine qua non para 

assegurar a igualdade de oportunidades entre todos e deveria ser acessível a todas as crianças, 

sem qualquer discriminação e independentemente do seu estatuto de residência; considerando 

que a luta contra a desigualdade entre os géneros começa na idade pré-escolar e requer um 

constante controlo pedagógico de currículos, objetivos de desenvolvimento e resultados da 

aprendizagem; 

N. Considerando que a defesa da igualdade de género é da responsabilidade de todos os 

indivíduos da sociedade e exige uma contribuição ativa, tanto por parte das mulheres como 

                                                 
1 Relatório da Eurofound (2015): «Promoção do recurso à licença parental e de paternidade entre os pais na União 

Europeia». 
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por parte dos homens; considerando que as autoridades devem empenhar-se em desenvolver 

campanhas de educação dirigidas a homens e às gerações mais jovens, com o objetivo de 

envolver os homens e os rapazes como parceiros, prevenindo e eliminando gradualmente 

todos os tipos de violência baseada no género e promovendo a capacitação das mulheres; 

O. Considerando que, apesar de as mulheres possuírem, em média, um nível de instrução 

superior ao dos homens, a disparidade salarial média na UE entre homens e mulheres 

manteve-se nos 16,1 % em 2014, embora existam diferenças significativas entre Estados-

Membros; 

P.  Considerando que a segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho continua a ser 

um fenómeno prevalecente, devido nomeadamente ao facto de ser atribuído menos valor a 

empregos considerados «femininos» do que a empregos considerados «masculinos», às 

barreiras invisíveis persistentes, que impedem as mulheres de alcançar os cargos de maior 

responsabilidade e mais bem pagos, e à sobre-representação das mulheres no trabalho a tempo 

parcial, que é também menos bem pago do que o trabalho a tempo inteiro; considerando que, 

embora as mulheres estejam ao mesmo nível de graduação académica que os homens, ou até 

mesmo os ultrapassem, o impacto dos estereótipos de género na educação, na formação e nas 

decisões tomadas pelos estudantes na escola pode influenciar as escolhas que fazem ao longo 

da vida e, por conseguinte, tem implicações significativas no mercado de trabalho; 

considerando que os estereótipos amplamente veiculados pela sociedade relacionados com a 

incompatibilidade entre a maternidade e o emprego a tempo inteiro deixam as mulheres numa 

posição de desvantagem e podem dissuadir as jovens mulheres de prosseguir a sua educação 

no ensino superior ou de investir na carreira; 

Q. Considerando que o indicador composto do tempo de trabalho remunerado e não remunerado, 

do inquérito da Eurofound sobre as condições de trabalho, mostra que, globalmente, o tempo 

de trabalho das mulheres é mais longo quando as horas de trabalho remuneradas e não 

remuneradas são calculadas em sistema1; 

R. Considerando que, nos setores relacionados, nomeadamente, com bens, serviços ou 

agricultura existe um acesso desigual entre homens e mulheres aos recursos económicos e 

financeiros, tais como ativos, capital, recursos produtivos e crédito; 

S. Considerando que a disparidade nas pensões continua a existir na UE, situando-se numa 

esmagadora percentagem de 40,2 %, em 2014; considerando que tal é resultado das 

desvantagens acumuladas pelas mulheres ao longo do tempo, nomeadamente a falta de acesso 

aos diversos recursos financeiros, como o regime de pensões ou de subsídios, associados ao 

emprego a tempo inteiro e para os quais muitas mulheres não são elegíveis, uma vez que 

tendem a permanecer em empregos a tempo parcial ou têm uma vida profissional irregular 

devido às suas responsabilidades de prestação de cuidados;  

T. Considerando que alguns Estados-Membros na UE continuam a não permitir a 

individualização dos sistemas de tributação e de descontos para a segurança social; 

considerando que esta situação pode tornar as mulheres dependentes dos seus cônjuges, uma 

vez que apenas podem beneficiar de direitos derivados em virtude das suas relações com os 

homens; 

                                                 
1  Eurofound (2015): «Primeiras conclusões: Sexto inquérito europeu sobre as condições de trabalho». 
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U. Considerando que na última década, a percentagem global de mulheres nos parlamentos 

nacionais/federais aumentou apenas cerca de 6 %, atingindo os 29 % em 2015; 

V. Considerando que, em 2015, apenas 6,5 % dos presidentes e 4,3 % dos CEO das maiores 

empresas cotadas em bolsa eram mulheres; 

W. Considerando que, apesar do compromisso da UE no sentido de promover a igualdade entre 

homens e mulheres nos processos de tomada de decisão, os conselhos de administração das 

agências da UE ainda carecem fortemente de um equilíbrio entre os géneros, revelando uma 

persistência de padrões de segregação de género em que, em média, 71 % dos membros dos 

conselhos de administração são homens e apenas um em cada três conselhos de administração 

é presidido por uma mulher, e apenas seis, de 42 diretores executivos em agências da UE, são 

mulheres; 

X. Considerando que mais de metade das mulheres vítimas de assassinato são mortas por um 

parceiro íntimo, parente ou membro da família1; considerando que 33 % das mulheres na UE 

foram vítimas de violência física e/ou sexual e 55 % foram vítimas de assédio sexual, 32 % 

das quais no local de trabalho; considerando que as mulheres são particularmente vulneráveis 

à violência sexual, física e em linha, à ciberperseguição e ao assédio; 

Y. Considerando que a violência contra as mulheres constitui uma das violações dos direitos 

humanos mais generalizadas a nível mundial, que afeta todos os estratos sociais, 

independentemente da idade, do nível de educação, dos rendimentos, da posição social e do 

país de origem ou residência, e representa um obstáculo de monta à igualdade entre mulheres 

e homens; considerando que o fenómeno do feminicídio nos Estados-Membros não está a 

diminuir; 

Z. Considerando que os inquéritos à população sobre as atitudes face à violência contra as 

mulheres mostram uma prevalência preocupante da tendência para culpar a vítima, o que 

poderá ser um dos efeitos da sociedade patriarcal; considerando que, frequentemente, faz falta 

uma firme condenação desse comportamento por parte das autoridades públicas e de outras 

instituições; 

AA. Considerando que os meios de comunicação digitais contribuíram para a generalização do 

incitamento ao ódio e das ameaças contra as mulheres, sendo que 18 % das mulheres na 

Europa são vítimas de alguma forma de assédio em linha desde a adolescência e existem nove 

milhões de vítimas de violência em linha na Europa; considerando que existe uma falta de 

capacidade de resposta do sistema de justiça em relação à violência em linha contra as 

mulheres; considerando que os agressores e os detratores muito raramente são denunciados, 

investigados, julgados e condenados; 

AB. Considerando que 23 % das mulheres lésbicas e 35 % das pessoas transgénero foram física ou 

sexualmente agredidas ou ameaçadas com violência em casa ou noutro lugar (na rua, nos 

transportes públicos, no seu local de trabalho, etc.), pelo menos uma vez nos últimos 5 anos; 

AC.  Considerando que o inquérito LGBT da UE demonstrou que lésbicas, bissexuais e transexuais 

enfrentam um risco enorme de discriminação com base na sua orientação sexual ou identidade 

de género; considerando que a discriminação em razão do género se cruza com outras formas 

de discriminação com base na raça e origem étnica, na religião, na deficiência, na saúde, na 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database 
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identidade de género, na orientação sexual ou em condições socioeconómicas; 

AD. Considerando que as condições em que vivem alguns grupos de mulheres frequentemente 

confrontadas com uma acumulação de riscos e dificuldades múltiplas e níveis elevados de 

discriminação se estão a agravar, nomeadamente as condições em que vivem as mulheres com 

deficiência, as mulheres com dependentes a seu cargo, as mulheres idosas, as mulheres 

pertencentes a minorias, as mulheres migrantes, refugiadas e requerentes de asilo, as mulheres 

com pouca ou nenhuma formação, as mulheres vítimas de violência em razão de género, as 

mulheres pertencentes à comunidade LGBTI, etc.; 

AE. Considerando que em 2015, a UE enfrentou um aumento sem precedentes do número de 

refugiados e requerentes de asilo no seu território; considerando que, de acordo com a 

ACNUR, as mulheres e as crianças representaram mais de metade desses refugiados e 

requerentes de asilo, e que foram relatados casos de violência e abuso, incluindo de violência 

sexual, contra mulheres e crianças refugiadas durante a sua viagem, incluindo em centros de 

acolhimento sobrelotados na UE; 

AF. Considerando que as mulheres e as raparigas representam 80 % das vítimas registadas do 

tráfico de seres humanos1; considerando que a identificação das vítimas continua a ser um 

desafio, que é necessário reforçar o apoio às vítimas e a sua proteção e que todos os esforços 

envidados no combate ao tráfico devem conter uma perspetiva de género; 

AG. Considerando que um dos principais objetivos do tráfico de seres humanos consiste na 

exploração sexual e que as mulheres vítimas de tráfico são forçadas a levar uma vida de 

prisão e tirania, sofrendo atos de violência diários, tanto de natureza física como de natureza 

psicológica; 

AH. Considerando que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos 

fundamentais e constituem um elemento essencial da igualdade de género e da 

autodeterminação, devendo ser incluídos na estratégia da UE em matéria de saúde; 

AI. Considerando que a saúde das mulheres nunca deve ser colocada em risco por motivos de 

objeção de consciência ou crenças pessoais; 

AJ. Considerando que se verificou que a aplicação da legislação da UE em matéria de igualdade 

de género nos Estados-Membros acarreta problemas específicos relacionados com a 

transposição e aplicação das diretivas pertinentes, tais como lacunas substanciais na legislação 

e uma aplicação inconsistente pelos tribunais nacionais e, não menos importante, uma falta 

geral de sensibilização para os princípios e a legislação em matéria de igualdade2; 

AK. Considerando que as diretivas da UE em matéria de igualdade de género, em particular, não 

são devidamente aplicadas em vários Estados-Membros, que não protegem as pessoas 

transgénero contra a discriminação no domínio do acesso ao emprego e do acesso a bens e 

serviços; 

AL. Considerando que os mecanismos institucionais para promover a igualdade de género são 

                                                 
1 Relatório do Eurostat, intitulado «Tráfico de seres humanos», edição de 2015. 
2 Rede europeia de peritos jurídicos em matéria de igualdade de género e não discriminação: «A comparative analysis 

of gender equality law in Europe 2015» (Uma análise comparativa da legislação em matéria de igualdade de género na 

Europa de 2015). 
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muitas vezes marginalizados nas estruturas governamentais nacionais, divididos por 

diferentes domínios políticos e prejudicados por mandatos complexos e em expansão, 

carecendo de pessoal adequado, formação, dados e recursos suficientes, bem como de apoio 

suficiente por parte dos líderes políticos1; 

AM. Considerando que o problema persistente da falta de dados desagregados em função do 

género que sejam abrangentes e fiáveis cria ambiguidades e distorce a imagem da situação da 

igualdade de género, nomeadamente em termos de violência contra as mulheres e de violência 

baseada na identidade sexual; considerando que a recolha de tais dados permitiria não só obter 

uma imagem clara da situação, mas também chamar a atenção para preocupações prementes; 

AN. Considerando que os parceiros sociais têm um papel essencial a desempenhar na consecução 

das metas de igualdade devido ao seu papel crítico na formação do mercado de trabalho e das 

condições sociais, através da sua participação na elaboração de políticas e de negociação 

coletiva a vários níveis, embora seja claro que o papel específico que desempenham nos 

diferentes países e sistemas de relações industriais depende fortemente das tradições nacionais 

e da força organizacional2; 

AO. Considerando que, tal como sugerido pelo Eurobarómetro de 2016, 55 % dos europeus 

gostariam que a UE interviesse mais no domínio da igualdade de tratamento entre homens e 

mulheres; considerando que a obrigação da Comissão de concretizar a igualdade de géneros 

em conformidade com os Tratados é independente de sondagens; 

1. Manifesta profunda preocupação pelo facto de a UE continuar a estar apenas a meio caminho 

da plena igualdade de género, de acordo com o Índice de Igualdade de Género de 2015 do 

EIGE; lamenta profundamente que o estatuto e o perfil da igualdade de género e o combate à 

discriminação entre homens e mulheres apresentem sinais de diminuir em importância, sendo 

marginalizados enquanto objetivo político e comprometidos enquanto domínio político, em 

especial no contexto da reação, em toda a Europa, contra os direitos das mulheres, das pessoas 

LGBTI e dos direitos de saúde sexual e reprodutiva, e considera necessário examinar as 

razões subjacentes a esta tendência e rever as atuais estratégias, instrumentos e abordagens 

promovidas no domínio da igualdade de género; 

2. Salienta que o TUE obriga a UE a combater a exclusão social e as discriminações e que o 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece como objetivo da UE a 

eliminação das desigualdades entre homens e mulheres e a promoção da sua igualdade; 

sublinha que o princípio da igualdade entre mulheres e homens não obsta a que se mantenham 

ou adotem medidas que prevejam regalias específicas a favor do sexo sub-representado, como 

previsto no artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais; 

3. Insta a Comissão a integrar a igualdade de género na elaboração de políticas e processos 

orçamentais, bem como na aplicação das ações e dos programas comunitários, e a realizar 

avaliações de impacto em função do género ao estabelecer novas políticas para ajudar a 

garantir uma resposta mais coerente e bem fundamentada por parte da UE aos desafios em 

matéria de igualdade de género; convida os Estados-Membros a aprovarem medidas 

                                                 
1 EIGE, 2014. «Effectiveness of institutional mechanisms for the advancement of gender equality. Review of the 

implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Eficácia dos mecanismos institucionais 

para o avanço da igualdade de género. Revisão da implementação da Plataforma de Ação de Pequim nos Estados-

Membros da UE). 
2  Relatório da Eurofound (2014), intitulado «Parceiros sociais e igualdade de género na Europa». 
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correspondentes a nível nacional; 

4.  Solicita à Comissão que avalie melhor o impacto dos cortes na despesa pública, que estão a 

ter efeitos negativos nos direitos das mulheres e na igualdade de género nos Estados-

Membros, e que tome medidas para fazer face a esse impacto; lamenta profundamente o facto 

de as políticas de austeridade contribuírem para o drástico abrandamento da consecução da 

paridade entre homens e mulheres e para a consequente marginalização das mulheres na 

esfera social e laboral; 

5. Lamenta que a perspetiva de género não tenha sido integrada na Estratégia Europa 2020 e 

solicita a integração de uma perspetiva de género global e mais forte, que se debruce sobre as 

causas estruturais da pobreza feminina, nomeadamente no processo de formulação de 

recomendações específicas por país no contexto do Semestre Europeu, e a inclusão de 

orientações políticas específicas sobre a redução das desigualdades de género na análise anual 

do crescimento; 

6. Regista a transversalidade entre o género e outros motivos de discriminação e o impacto 

desproporcional da discriminação múltipla sobre as mulheres; salienta a urgência de combater 

a pobreza entre as mulheres, especialmente entre as mulheres idosas, as mães solteiras, as 

mulheres vítimas de violência em razão de género, as mulheres com deficiência, as mulheres 

migrantes, as mulheres requerentes de asilo e refugiadas e as mulheres pertencentes a 

minorias; incentiva os Estados-Membros a trabalharem em conjunto com as autoridades 

regionais e locais, os órgãos responsáveis pela aplicação da lei, os órgãos nacionais de 

promoção da igualdade e as organizações da sociedade civil, no sentido de reforçar o 

acompanhamento da transversalidade entre o género e os diferentes motivos de discriminação, 

e a adotarem estratégias de inclusão mais eficientes, utilizando de forma mais eficaz os 

recursos destinados às políticas sociais, em particular o Fundo Social Europeu e os Fundos 

Estruturais; 

7. Apoia o apelo do Conselho a uma nova iniciativa da Comissão para a definição de uma 

estratégia para a igualdade de género 2016-2020, que inclua pessoas transgénero e 

transexuais, e ao reforço do estatuto do seu compromisso estratégico relativamente à 

igualdade de género, que deverá estar estreitamente associado à estratégia «Europa 2020» e 

ter em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável; 

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que reforcem as políticas e o investimento 

destinado a apoiar o emprego das mulheres em trabalhos de qualidade em todos os setores e 

tomem medidas para combater as formas de trabalho precário; 

9. Incentiva os Estados-Membros a promoverem iniciativas, medidas e ações de assistência e 

aconselhamento para as mulheres que decidam tornar-se empresárias; 

10. Exorta a Comissão a conciliar a perspetiva de género com a política macro-económica e a 

impor medidas inovadoras, a fim de melhorar a igualdade de oportunidades de trabalho e as 

responsabilidades de prestação de cuidados para ambos os géneros; 

11.  Observa que a participação equitativa de homens e mulheres no mercado de trabalho, com 

salários melhores e mais justos, não só aumentaria a independência económica das mulheres 

mas também aumentaria significativamente o potencial económico da UE, consolidando, ao 

mesmo tempo, a sua natureza equitativa e inclusiva; realça que, de acordo com as previsões 
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da OCDE, a convergência total das taxas de participação significaria um aumento de 12,4 % 

do PIB per capita até 2030; 

12.  Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que estejam atentos e intervenham em caso de 

violações dos direitos dos trabalhadores, em especial das mulheres trabalhadoras, que cada 

vez mais exercem trabalhos mal remunerados e são vítimas de discriminação, e adotem 

políticas e tomem medidas no sentido de identificar e combater o fenómeno do assédio moral 

às mães trabalhadoras no local de trabalho, bem como de as informar e proteger contra o 

mesmo, incluindo o assédio de trabalhadoras grávidas ou qualquer outra desvantagem sofrida 

após o regresso da licença de maternidade ou quando se candidatam a empregos; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a disponibilizarem dados discriminados por género e por 

paternidade, no que diz respeito às disparidades de salários e de pensões; 

13. Salienta que a educação é um instrumento importante para permitir que as mulheres 

participem plenamente no desenvolvimento social e económico; frisa que as medidas de 

aprendizagem ao longo da vida são fundamentais para dotar as mulheres de competências que 

lhes permitam reintegrar o mercado de trabalho ou obter melhores empregos, rendimentos e 

condições de trabalho; insta a Comissão a promover iniciativas que prestem apoio à 

implementação da educação profissional para as mulheres, à frequência do ensino superior 

nas áreas das ciências, das tecnologias e das tecnologias da informação, ao desenvolvimento 

de programas de formação em matéria de igualdade de género para profissionais de educação 

e à prevenção da transmissão de estereótipos por meio do currículo e materiais pedagógicos; 

exorta as universidades e as instituições de investigação a adotarem políticas de igualdade de 

género, seguindo as diretrizes desenvolvidas pelo EIGE, em cooperação com a Comissão 

(«ferramenta GEAR - Igualdade de Género na Academia e Investigação); 

14. Insta todos os Estados-Membros a abordarem a questão da igualdade de géneros, o sexismo e 

os estereótipos de género nos respetivos sistemas de ensino a todos os níveis e a certificarem-

se de que a educação para o respeito dos direitos e das liberdades fundamentais e para a 

igualdade de direitos e de oportunidades entre mulheres e homens figuram entre os objetivos 

dos seus sistemas de educação, e de que os seus princípios de qualidade incluem a eliminação 

dos obstáculos à igualdade genuína entre mulheres e homens e a promoção da plena igualdade 

entre os géneros; 

15.  Solicita à Comissão, em estreita colaboração com os Estados-Membros, que apresente um 

pacote ambicioso de propostas legislativas e não legislativas em matéria de equilíbrio entre a 

vida profissional e a vida privada, como parte do Programa de Trabalho da Comissão para 

2017, tendo em conta o anunciado pilar europeu dos direitos sociais e incluindo a revisão das 

diretivas relativas à maternidade e à licença parental1, bem como as propostas de diretivas 

relativas à licença de paternidade e à licença para a prestação de cuidados, favorecendo a 

igualdade em matéria de regimes de licença para homens e mulheres de todas as categorias de 

trabalhadores; 

16.  Regista com apreço o facto de, entre 2014 e 2015, vários Estados-Membros terem alterado a 

sua política e/ou legislação em matéria de licença parental e introduzido a 

intransmissibilidade do direito à licença, a natureza obrigatória da licença de paternidade, 

                                                 
1 Diretiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à introdução de medidas destinadas a promover a 

melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho; Diretiva 2010/18/UE 

do Conselho, de 8 de março de 2010, que aplica o Acordo-Quadro revisto sobre licença parental, celebrado entre a 

Businesseurope, a Ueapme, o CEEP e a CES e que revoga a Diretiva 96/34/CE. 
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licença de paternidade prolongada e/ou bónus no caso de a licença ser partilhada entre os 

progenitores ou igualmente partilhada entre os progenitores, o que reforça os seus direitos 

como pais, garante um maior grau de igualdade entre homens e mulheres e uma distribuição 

mais adequada da prestação de cuidados e das responsabilidades domésticas e melhora as 

oportunidades de participação plena das mulheres no mercado de trabalho; exorta a Comissão 

e os Estados-Membros a adotarem medidas para incentivar os homens a partilhar 

equitativamente as tarefas domésticas e de prestação de cuidados a crianças e a outros 

dependentes; 

17. Convida a Eurofound a continuar a desenvolver as suas atividades de controlo da qualidade 

do trabalho e da vida profissional através do seu inquérito europeu sobre as condições de 

trabalho, com base no seu conceito de qualidade do trabalho, que inclui o salário, as 

perspetivas, a qualidade do tempo de trabalho, a utilização de competências e discernimento, 

o ambiente social, o risco físico e a intensidade do trabalho; convida ainda a Eurofound a 

desenvolver a sua investigação relativamente às políticas, acordos com parceiros sociais e 

práticas das empresas que apoiam um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida 

profissional, bem como a desenvolver a sua investigação sobre o modo como os agregados 

familiares com duas pessoas a trabalhar gerem os seus regimes de horário de trabalho e qual a 

melhor forma de os apoiar; 

18. Solicita aos Estados-Membros que ainda não o tenham feito que avancem no sentido da 

individualização dos direitos em matéria de política de equidade social, especialmente nos 

sistemas de tributação, para eliminar os incentivos financeiros ao cônjuge que ganha menos, 

para que abandone o mercado de trabalho ou trabalhe a tempo parcial; 

19. Felicita os Estados-Membros que atingiram os dois objetivos de Barcelona; incentiva 

Portugal, os Países Baixos, o Luxemburgo, a Finlândia, a Itália, Malta e a Estónia a atingir a 

outra meta, e insta a Polónia, a Croácia e a Roménia, onde ambas as metas continuam longe 

de ser alcançadas, a intensificarem os seus esforços em matéria de estruturas formais de 

acolhimento de crianças, a fim de contribuir para um maior equilíbrio entre vida privada e 

vida profissional dos trabalhadores; salienta que as conclusões atuais indicam claramente que 

o investimento na prestação de cuidados a crianças e idosos melhorará a participação das 

mulheres em cargos profissionais a tempo inteiro, proporcionando-lhes a possibilidade de ter 

um maior poder local e inclusão social; 

20. Reitera o seu apelo para que a Comissão Europeia e os Estados-Membros envidem todos os 

esforços no sentido de criar uma Garantia Europeia para as Crianças que assegure que todas 

as crianças europeias em risco de pobreza tenham acesso a cuidados de saúde gratuitos, 

educação gratuita, serviços de acolhimento gratuitos, habitação condigna e alimentação 

adequada; salienta que essa política deve debruçar-se sobre a situação das mulheres e das 

jovens, em especial das que pertencem a comunidades vulneráveis e marginalizadas; observa 

que a iniciativa da Garantia para a Juventude deve incluir uma perspetiva de género; 

21. Lamenta as persistentes disparidades salariais entre homens e mulheres e as disparidades a 

nível das pensões, e insta a Comissão, os Estados-Membros e os parceiros sociais a tomarem 

medidas urgentes para colmatar essas disparidades; 

22. Observa que o primeiro passo na luta contra as disparidades salariais entre homens e mulheres 

consiste em estabelecer a transparência no que concerne aos níveis salariais e regista com 

entusiasmo que um determinado número de empresas instituiu a prática de análise e 
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publicação das diferenças entre os ordenados dos seus funcionários e das suas funcionárias; 

convida todos os empresários e sindicatos a criarem e a utilizarem ferramentas operacionais e 

específicas de avaliação de funções, que sirvam para determinar remunerações iguais para 

trabalhos iguais e trabalho de igual valor; convida ainda os Estados-Membros a procederem 

regularmente a um levantamento de salários e remunerações, a publicarem os dados e a 

solicitarem às empresas que introduzam mecanismos internos de deteção de diferenças de 

remuneração; 

23. Congratula-se com o facto de a Comissão considerar o princípio de «salário igual para 

trabalho igual» ou «trabalho de igual valor» um dos domínios de ação fundamentais; 

considera urgente desenvolver uma definição do princípio de «salário igual para trabalho 

igual» ou «trabalho de igual valor» à escala da UE; solicita, neste contexto, a reformulação da 

Diretiva de 2006 relativa à igualdade de tratamento; 

24. Condena o facto de a disparidade de género nas pensões de reforma ter aumentado em mais 

de metade dos Estados-Membros; incentiva o Chipre, a Alemanha e os Países Baixos a 

reduzirem a diferença entre as pensões de reforma de homens e mulheres, que é de quase 

50 %; insta Malta, a Espanha, a Bélgica, a Irlanda, a Grécia, a Itália e a Áustria a colmatarem 

a disparidade de género nas pensões de reforma, uma vez que 11 % a 36 % das mulheres 

nesses países não têm acesso a uma pensão; 

25. Felicita o Governo da Suécia por ter alcançado a paridade na representação em termos de 

género, a Eslovénia e a França por terem alcançado a paridade virtual, e incentiva a Hungria, 

a Eslováquia e a Grécia, que formaram governos sem mulheres1, a assegurarem que as 

mulheres estão suficientemente representadas em todos os níveis de tomada de decisão 

política e económica; solicita aos Estados-Membros que assegurem a paridade de género nos 

altos cargos dos seus governos, instituições e organismos públicos, bem como nas listas 

eleitorais, a fim de garantir uma representação paritária nos municípios, nos parlamentos 

regionais e nacionais, bem como no Parlamento Europeu; salienta que, segundo diversos 

estudos, uma ação legislativa adequada pode causar mudanças rápidas a nível do equilíbrio de 

género na esfera política; partilha da opinião da Comissão, segundo a qual, por forma a serem 

eficazes, as quotas devem ser acompanhadas de regras relativas à ordem das listas de 

candidatos e sanções adequadas em caso de incumprimento; 

26. Sublinha que a clara insuficiência da representação das mulheres em cargos políticos, seja por 

eleição ou por nomeação, à escala da União Europeia e dos Estados-Membros, constitui um 

défice democrático que mina a legitimidade dos processos decisórios tanto a nível nacional 

como a nível da UE; 

27. Insta as instituições da UE a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a 

igualdade de género no Colégio de Comissários, bem como em cargos de alto nível, em todas 

as instituições, agências, institutos e organismos da UE; 

28. Observa com preocupação que, em 2015, a maioria dos países permaneceu abaixo da média 

da UE no que respeita ao nível de representação feminina nos conselhos de administração das 

grandes empresas cotadas em bolsa, comparativamente a 2010; reconhece, no entanto, a 

tendência geral de progresso, nomeadamente em países como França, Itália, Reino Unido, 

                                                 
1 Situação verificada em 2014 e 2015. 
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Bélgica e Dinamarca; 

29. Reitera o seu apelo ao Conselho para que adote rapidamente a diretiva relativa ao equilíbrio 

de géneros entre diretores não executivos de empresas cotadas na bolsa de valores (Diretiva 

relativa à presença de mulheres nos conselhos de administração), como um primeiro passo 

importante para a igualdade de representação nos setores público e privado; constata que se 

registaram progressos mais tangíveis (de 11.9 % em 2010 para 22.7 % em 2015) nos Estados-

Membros que adotaram legislação vinculativa em matéria de quotas para lugares de direção1; 

30. Lamenta que apenas um Estado-Membro tenha atingido a paridade nos escalões mais 

elevados das instituições de ensino superior, embora se congratule com a melhoria geral da 

representação feminina nesses lugares; 

31. Insta os Estados-Membros a prevenir e a dar resposta a todos os tipos de violência contra as 

mulheres e de violência baseada no género e a colocar em prática mais estratégias de 

prevenção, a disponibilizar de forma generalizada serviços de apoio e proteção especializados, 

para que todas as vítimas possam ter acesso aos mesmos, e a prestar especial atenção aos 

aspetos específicos de género dos direitos das vítimas, nomeadamente se disserem respeito à 

identidade de género ou à expressão de género da vítima, aquando da elaboração de relatórios 

sobre a aplicação da diretiva relativa aos direitos das vítimas em 2017; convida o Conselho a 

ativar a cláusula «passerelle» mediante a adoção de uma decisão unânime que adite a 

violência com base no género aos domínios de criminalidade enumerados no artigo 83.º, n.º 1, 

do TFUE; solicita à Comissão que promova um registo europeu das decisões europeias de 

proteção, como medida complementar à legislação da UE em matéria de proteção das vítimas; 

32. Reitera veementemente que as formas de violência e discriminação com base no género, 

incluindo, entre outras, o estupro e a violência sexual, o assédio sexual, a mutilação genital 

feminina, os casamentos forçados e a violência doméstica, comprometem significativamente a 

dignidade humana; insta a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem uma política de 

tolerância zero relativamente a todas as formas de violência, incluindo a violência doméstica, 

em que as vítimas se esquivam a apresentar denúncia porque os atos de violência são 

perpetrados pelos companheiros ou por familiares; exorta os Estados-Membros a conferirem 

visibilidade à situação das mulheres com deficiência enquanto vítimas de violência doméstica, 

que são frequentemente incapazes de fugir da relação abusiva; 

33. Saúda os progressos dos Estados-Membros no sentido da assinatura da Convenção de 

Istambul, o primeiro instrumento juridicamente vinculativo em matéria de prevenção e 

combate à violência contra as mulheres a nível internacional, e exorta os 14 Estados-Membros 

que ainda não a ratificaram a fazê-lo sem demora; saúda a proposta da Comissão, de março de 

2016, relativa à adesão da UE à Convenção de Istambul; insta o Conselho e a Comissão a 

acelerarem as negociações sobre a assinatura e a celebração da Convenção de Istambul e 

apoia amplamente e sem reservas a sua adesão; insta, ainda, a Comissão a incluir uma 

definição de violência baseada no género em conformidade com as disposições da Diretiva 

2012/29/UE e a apresentar, o quanto antes, uma estratégia europeia destinada a prevenir e 

                                                 
1 Ficha informativa da Comissão Europeia «Gender balance on corporate boards - Europe is cracking the glass ceiling» 

(Equilíbrio de género  nos conselhos de administração das empresas - a Europa quebra o teto de vidro), outubro de 

2015; Comissão Europeia, DG JUST, «Women in economic decision-making in the EU: Progress report: A Europe 

2020 initiative» (As mulheres na tomada de decisão económica na UE: Relatório intercalar: Uma iniciativa no âmbito 

da estratégia Europa 2020), 2012; Aagoth Storvik e Mari Teigen, «Women on Board: The Norwegian Experience» (A 

presença das mulheres em conselhos de administração: a experiência norueguesa), junho de 2010. 
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combater a violência de género, que deve conter um ato juridicamente vinculativo; 

34. Elogia a prática do Eurostat e da polícia e das autoridades judiciárias nacionais assente na 

cooperação no domínio do intercâmbio de informações, a fim de pôr em evidência a prática 

deplorável da violência baseada no género na UE, e convida-os a tornar esta prática contínua 

através do acompanhamento, em cooperação com o EIGE, da ocorrência de crimes cometidos 

contra as mulheres, numa base anual; 

35. Sublinha a estreita ligação que existe entre os estereótipos e o número vincadamente crescente 

de casos de assédio contra as mulheres e de sexismo na Internet e nos meios de comunicação 

social, que suscitam igualmente novas formas de violência contra as mulheres e as jovens, 

como a ciberintimidação, o ciberassédio, a utilização de imagens degradantes em linha e a 

distribuição de fotografias e vídeos privados em redes sociais sem o consentimento das 

pessoas envolvidas; destaca a necessidade de as combater desde a mais tenra idade; sublinha 

que essas situações podem surgir devido à ausência de proteção por parte das autoridades e de 

outras instituições, que supostamente deveriam criar um ambiente de neutralidade de género e 

denunciar o sexismo; 

36.  Insta a Comissão e os Estados-Membros a porem em prática todas as medidas legais e 

jurídicas de luta contra o fenómeno da violência em linha contra as mulheres; insta, em 

particular, a UE e os Estados-Membros a unirem forças mediante uma estratégia europeia 

destinada a prevenir e combater a violência de género, a fim de criar um quadro que 

reconheça as novas formas de violência em linha como infração penal e a implementar a 

prestação de apoio psicológico às mulheres e jovens vítimas de violência em linha; solicita 

uma avaliação do impacto em função do género na Estratégia da União Europeia para a 

Cibersegurança e no Centro Europeu de Cibercriminalidade (Europol), a fim de incluir estas 

questões e adotar uma perspetiva de género no seu trabalho; 

37. Exorta, uma vez mais, a Comissão a criar um Observatório Europeu sobre a Violência de 

Género, na linha do atual Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que deverá ser 

chefiado por um Coordenador Europeu para a Prevenção da Violência contra as Mulheres e as 

Raparigas; 

38. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incluírem medidas de proteção das mulheres e das 

pessoas LGBTI contra o assédio no local trabalho; insta a Comissão a rever a atual Decisão-

Quadro da UE relativa à luta contra certas formas e manifestações de racismo e xenofobia por 

via do direito penal1, a fim de incluir o sexismo, o crime motivado por preconceitos e a 

incitação ao ódio com base na orientação sexual, na identidade de género e nas características 

sexuais; 

39. Condena o facto de a cirurgia de «normalização» genital de crianças intersexuais ainda 

ocorrer na maioria dos países da UE, apesar de não constituir um tratamento médico 

necessário; insta os Estados-Membros a evitarem tais tratamentos médicos sem o 

consentimento livre e esclarecido da pessoa em causa; 

40. Constata que em Malta e na Grécia, as pessoas intersexuais são protegidas contra a 

discriminação em razão de características sexuais; exorta os Estados-Membros a incluírem a 

discriminação em razão de identidade de género e de características sexuais na sua legislação 

                                                 
1 JO 328 de 6.12.2008, p. 155. 



 

PE589.343v02-00 20/37 RR\1118220PT.docx 

PT 

em matéria de igualdade de género aquando da implementação de diretivas da UE neste 

domínio; 

41. Sublinha que as formas de violência e de discriminação baseadas no género, incluindo, entre 

outras, a violação e a violência sexual, a mutilação genital feminina, o casamento forçado, a 

violência doméstica, os chamados crimes de honra e a discriminação sexual sancionada pelo 

Estado, constituem uma perseguição e deveriam ser considerados motivos válidos para 

requerer asilo na UE; apoia a criação de canais de entrada legais e seguros na UE; recorda que 

as mulheres e as raparigas são particularmente vulneráveis à exploração por traficantes; 

42. Reitera os seus apelos aos Estados-Membros para que ponham imediatamente termo à 

retenção de crianças, mulheres grávidas e lactantes, bem como de sobreviventes de violação, 

violência sexual e tráfico, e para que disponibilizem apoio psicológico e médico adequado, 

através de profissionais competentes, como psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e 

médicos com formação específica em emergências deste tipo; recorda que deve ser prestado 

apoio atempado aos refugiados que são vítimas de violência baseada no género ou na 

(suposta) orientação sexual em todas as fases do processo de migração, incluindo a 

transferência imediata caso a sua segurança não possa ser garantida, apoio de qualidade no 

domínio da saúde mental e o reconhecimento imediato da identidade de género durante o 

período em que decorre o processo de asilo, como medida de prevenção da violência; 

43. Reitera que a dimensão de género da prevenção e do combate ao tráfico de seres humanos, 

que constitui uma das atividades mais lucrativas para a criminalidade organizada, deve ser 

devidamente acompanhada na aplicação de legislação da UE contra o tráfico, e insta a 

Comissão a prosseguir o acompanhamento do assunto na sua avaliação da conformidade e 

aplicação da diretiva por parte dos Estados-Membros, assegurando ao mesmo tempo o 

cumprimento das obrigações de prestação de informações e do calendário previstos na 

diretiva; 

44. Exorta a Comissão a prestar apoio financeiro e logístico aos Estados-Membros envolvidos na 

luta contra o tráfico de seres humanos, nomeadamente a Itália e a Grécia, que, na sequência da 

atual crise migratória, estão na primeira linha na resposta a essas situações; 

45. Apela à intensificação dos esforços a nível nacional e da UE no sentido de combater a 

persistência de estereótipos e a discriminação de género, através de campanhas de 

sensibilização destinadas a todos os estratos da sociedade e que incidam no retrato não 

estereotipado das mulheres e das raparigas e dos homens e dos rapazes; convida os Estados-

Membros a tomarem iniciativas positivas, tais como estratégias para encorajar as mulheres a 

escolher carreiras e profissões onde estejam menos representadas e os homens a participar na 

partilha de tarefas familiares e domésticas, ou incentivar à sensibilização entre os homens 

para o facto de que a violência, incluindo o tráfico para fins de exploração sexual, casamentos 

forçados e trabalho forçado, prejudica as mulheres, os homens e as crianças e compromete a 

igualdade de género, bem como a adotarem medidas para reduzir a procura de tráfico de 

mulheres e crianças através de campanhas de informação; 

46. Reitera a necessidade de as mulheres terem o controlo da sua saúde e dos seus direitos sexuais 

e reprodutivos; convida todos os Estados-Membros a garantirem o acesso facilitado das 

mulheres ao planeamento familiar voluntário e a uma gama completa de serviços de saúde 

reprodutiva e sexual, nomeadamente a contraceção e o aborto; convida os Estados-Membros e 

a Comissão a promoverem ações de sensibilização pública com o objetivo de sensibilizar 
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plenamente os homens e as mulheres para os seus direitos e as suas responsabilidades em 

matéria sexual e reprodutiva; 

47.  Destaca a tendência crescente para o uso excessivo de cláusulas de objeção de consciência, 

que dificulta o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva; insta os Estados-Membros a 

garantirem que as cláusulas de objeção de consciência não impedem os doentes de ter acesso 

aos cuidados médicos previstos na lei; 

48. Considera que a privação de serviços de saúde sexual e reprodutiva de importância vital, 

incluindo o aborto seguro, constitui uma grave violação dos direitos humanos fundamentais; 

49. Salienta a importância das políticas ativas de prevenção, educação e informação destinadas a 

adolescentes, jovens e adultos, a fim de assegurar que os nossos cidadãos possam desfrutar de 

uma boa saúde sexual e reprodutiva, evitando assim as doenças sexualmente transmissíveis e 

as gravidezes indesejadas; 

50. Encoraja as autoridades competentes dos Estados-Membros a promoverem a igualdade de 

género nos respetivos programas globais de educação sobre sexualidade e relações de género, 

incluindo a educação de raparigas e rapazes para as relações baseadas no consentimento, no 

respeito e na reciprocidade, assim como nas atividades desportivas e de lazer, em que os 

estereótipos e as expectativas em função do género podem afetar a imagem de si próprio, a 

saúde, a aquisição de competências, o desenvolvimento intelectual, a integração social e a 

formação de identidade das raparigas e dos rapazes; 

51. Salienta a importância de encorajar os homens a participar plenamente em todas as ações que 

visem a consecução da igualdade entre os géneros e de identificar todos os contextos onde se 

possa alcançar um público masculino numeroso, sobretudo em instituições 

predominantemente masculinas, indústrias e associações, de sensibilizar os homens sobre as 

suas funções e responsabilidades na promoção da igualdade de género e de apoiar o princípio 

da repartição de poderes e responsabilidades entre homens e mulheres no local de trabalho, 

nas comunidades, na esfera privada e no contexto mais vasto das comunidades nacionais e 

internacionais; 

52. Insta os Estados-Membros a acompanhar os casos em que os meios de comunicação social e a 

indústria da publicidade promovem a sexualização e a comercialização das mulheres e 

frequentemente apresentam estereótipos de beleza e juventude ou atratividade sexual das 

mulheres como modelo de sucesso social; solicita à Comissão que inicie uma ação judicial em 

casos de violação da Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual por um Estado-

Membro e promova a adoção de boas práticas nas empresas públicas e privadas ligadas aos 

meios de comunicação através de incentivos; exorta os meios de comunicação e a indústria da 

publicidade a respeitarem a dignidade das mulheres e a assegurarem que a sua imagem esteja 

isenta de estereótipos e de discriminação e seja consentânea com a pluralidade atual; insta, 

além disso, os meios de comunicação e a indústria da publicidade a prestarem atenção a 

modos de vida saudáveis e a modelos de família e estilos de vida diferentes; 

53. Relembra os compromissos assumidos pela UE no âmbito dos Planos de Ação UE-CELAC 

(Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos) para 2013 e 2015, respeitantes à 

erradicação da violência contra as mulheres, e manifesta a sua preocupação pela falta de 

execução do respetivo capítulo 7 sobre a promoção da igualdade de género; convida os 

Estados-Membros e o Serviço Europeu de Ação Externa a cooperarem e atribuírem recursos 
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económicos e institucionais, de molde a assegurar o cumprimento das recomendações 

relativas à promoção da igualdade de género, acordadas nos planos de ação, especialmente no 

que se refere à erradicação de todas as formas de violência, em conformidade com a 

Convenção de Belém do Pará, a Convenção de Istambul e a Convenção CEDAW; 

54. Salienta que, de acordo com os estudos realizados, o impacto das alterações climáticas 

revelou ser maior para as mulheres do que para os homens, sendo as mulheres mais 

suscetíveis de suportar um fardo maior em situação de pobreza; considera que as mulheres 

devem participar ativamente em políticas e ações em matéria de clima; 

55. Convida a Comissão a apresentar uma proposta para uma Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável global que abranja todas os domínios de política interna e externa e a desenvolver 

mecanismos eficazes de acompanhamento, revisão e responsabilização no contexto da 

implementação da Agenda 2030, incluindo no que respeita aos seus objetivos e indicadores 

em matéria de igualdade entre homens e mulheres, aos direitos das mulheres e à capacitação 

das mulheres; 

56. Insta a Comissão a acompanhar a aplicação da legislação da UE em matéria de igualdade de 

género nos Estados-Membros de forma mais eficaz, destacando, simultaneamente, a 

necessidade de iniciar processos de infração em casos de não aplicação da legislação 

pertinente; 

57. Lamenta que, apesar da declaração interinstitucional sobre o compromisso de integração da 

perspetiva de género, anexa ao Quadro Financeiro Plurianual (QFP), ainda não tenham sido 

adotadas medidas relativas ao orçamento relacionado com as questões de género; sublinha, 

neste contexto, a necessidade de acompanhar de perto a forma como os princípios da 

declaração conjunta foram aplicados no âmbito dos processos orçamentais anuais e solicita 

que a comissão competente quanto à matéria de fundo tenha um papel formal no processo de 

revisão do QFP; 

58. Exorta os governos dos Estados-Membros a assegurarem a existência e a permanência de 

recursos adequados para os organismos encarregados de conceber, coordenar e implementar 

as políticas para a igualdade de género, enquanto importante indicador do empenho 

governamental na promoção da igualdade de género; 

59. Exorta as instituições da UE a introduzirem indicadores específicos em matéria de igualdade 

de género, nomeadamente o Índice de Igualdade de Género do EIGE, no sistema de 

acompanhamento do futuro mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os 

direitos fundamentais; 

60. Exorta a Comissão a desenvolver uma estratégia de igualdade mais ampla, que inclua uma 

diretiva horizontal contra a discriminação, destinada a pôr termo à discriminação em razão de 

género em todas as suas formas; insta, neste contexto, o Conselho a adotar, o mais 

rapidamente possível, uma posição comum sobre a proposta de diretiva que aplica o princípio 

da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual (COM(2008)0426), que se encontra bloqueada desde a 

sua aprovação no Parlamento em abril de 2009; solicita, mais uma vez, ao Conselho que 

inclua o género como fator de discriminação; 

61. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos 
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governos dos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A Europa é, indiscutivelmente, um dos líderes mundiais em termos de direitos das mulheres e de 

igualdade de género. Contudo, a verdade é que estamos apenas a meio caminho de atingir a plena 

igualdade e o atual ritmo de progresso é, de facto, muito lento.  

 

As últimas estatísticas mostram que a UE se encontra apenas a meio caminho para a plena 

igualdade de género. De acordo com o Índice de Igualdade de Género de 2015 do EIGE, a 

pontuação global da UE relativa à igualdade de género é de 52,9 em 100, tendo subido 1,6 pontos 

desde 2005, o que mostra um progresso quase inexistente na matéria. A disparidade salarial 

continua nos 16,5 % e, de acordo com o Eurostat, em alguns Estados-Membros (EM) aumentou 

mesmo nos últimos 5 anos. A disparidade nas pensões de reforma encontra-se nuns alarmantes 40 

%. Ainda mais preocupante é o facto de em metade dos países da UE essa disparidade ter 

aumentado e de 11 % a 36 % das mulheres não terem acesso a uma pensão. A percentagem de 

mulheres jovens que não têm um emprego, não estudam nem estão à procura de emprego ultrapassa 

o dobro da dos homens jovens (11 % e 5 % respetivamente). De acordo com o EIGE, a maior 

disparidade entre homens e mulheres na Europa diz respeito à baixa representação das mulheres em 

posições económicas de poder e tomada de decisão, que revela a baixa inclusão da perspetiva de 

género nas políticas económicas da UE. 

 

Pese embora a igualdade entre mulheres e homens ser um dos objetivos da UE e ter de constituir 

uma parte inerente de todas as respostas políticas, a tendência regressiva em matéria de igualdade 

de género está estreitamente associada à crise económica e às políticas que não conseguiram 

reconhecer, compreender, analisar e corrigir o impacto em função do género da crise económica.  

 

Muitos estudos mostraram claramente que as políticas de austeridade tiveram um impacto enorme 

nas mulheres e na igualdade de género. As mulheres foram mais afetadas pelos cortes no sector 

público (nomeadamente em áreas como a educação, a saúde ou a assistência social), uma vez que 

representam cerca de 70 % da força de trabalho no sector. Os especialistas alertam para o facto de, 

como resultado das políticas de austeridade, a feminização da pobreza aumentar, ao passo que os 

cortes nos serviços públicos de cuidados de saúde (menos serviços de acolhimento de crianças com 

taxas mais elevadas, serviços reduzidos para idosos e pessoas com deficiência, privatização e 

encerramento dos hospitais) evoluem para uma reprivatização desses serviços e para um regresso 

aos papéis de género tradicionais, em que a responsabilidade da prestação de cuidados se afasta da 

sociedade e volta a recair nas famílias, principalmente nas mulheres. Por fim, as restrições 

orçamentais também se fizeram sentir nas ações, iniciativas ou organizações que procuram 

promover a igualdade de género, com programas tão essenciais, como o combate à violência 

baseada no género, a serem subfinanciados. 

 

Como indica o relatório de 2014 do EIGE, o estatuto e o perfil da igualdade de género apresentam 

sinais de diminuir em importância, marginalizando a igualdade de género enquanto objetivo político 

e comprometendo-a enquanto área política. O progresso por Estados-Membros e por domínio varia: 

alguns melhoraram, ao passo que outros regrediram.  

 

Alguns Estados-Membros da UE testemunharam também um aumento substancial de movimentos 

cívicos e políticos que vieram prejudicar a igualdade de direitos entre mulheres e homens, e que 

desafiam mesmo a necessidade global de políticas de igualdade de género. Se, por um lado, 55 % 

dos europeus gostariam que a UE interviesse mais na área da igualdade de tratamento entre homens 

e mulheres, por outro, a Comissão Europeia (CE) baixou o estatuto da estratégia de igualdade da 

UE, ao manter a redução do estatuto do relatório anual da Comissão relativo à igualdade de género. 
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Se a estratégia de igualdade e o relatório anual da UE voltassem ao nível das Comunicações, os 

documentos teriam de ser traduzidos para todas as línguas da UE, aprovados pelo Colégio de 

Comissários, e ser automaticamente enviados ao Conselho Europeu; ao baixar o estatuto da sua 

estratégia de igualdade de género e do relatório anual, a UE enfraquece toda a legitimidade política 

dos seus esforços a favor dos direitos das mulheres e da igualdade de género. 

 

Atualmente, estamos apenas a 4 anos de 2020 e, se a UE continuar com este ritmo de progresso, não 

atingiremos os objetivos estabelecidos na estratégia «Europa 2020». A CE estima que, a este ritmo 

de progresso, serão necessários mais 70 anos para obter a igualdade de salários, 40 anos para que as 

tarefas domésticas sejam igualmente repartidas, 30 anos até a taxa de emprego das mulheres ser de 

70 %, e 20 anos até alcançarmos um equilíbrio entre as mulheres e os homens na política. Não 

devemos aceitar ter de esperar décadas para obter uma verdadeira igualdade de género na Europa. 

 

O meu objetivo enquanto relator é analisar os progressos, ou a falta deles, em matéria de direitos 

das mulheres e igualdade de género na UE e nos seus Estados-Membros relativamente ao período 

de 2014-2015, e subscrever recomendações políticas que ajudarão os decisores políticos da UE e os 

cidadãos europeus a melhorar o trabalho em matéria de avanço dos direitos das mulheres e da 

igualdade de género. Para efeitos práticos, segui o formato de divisão de conteúdos do relatório 

anual da Comissão relativo à igualdade de género para o ano de 2015, e incluí alguns comentários 

relativamente ao desempenho dos Estados-Membros, conforme descrito no relatório da CE e 

constante do Índice de Igualdade de Género do EIGE. 

 

Apoio totalmente a abordagem da CE de incluir comentários relativos ao desempenho dos Estados-

Membros, e acredito que debater esse desempenho é essencial para a realização de um debate 

democrático informado e construtivo. Por conseguinte, espero ter conseguido apresentar dados 

objetivos e facilmente compreensíveis, que permitam retirar alterações, conclusões e 

recomendações do relatório e proporcionar um debate político informado no Parlamento Europeu. 

 

No entanto, é essencial salientar que existe uma contínua falta de dados desagregados em função do 

género que sejam abrangentes, fiáveis e regularmente atualizados, e que poderiam ser utilizados 

para efeitos de comparação. Por este motivo, é essencial recolher dados sistemáticos em matéria de 

igualdade ao nível nacional. Para atingir esse objetivo, proponho incluir um anexo no relatório do 

Parlamento Europeu, que seja preparado pelo EIGE com base no seu Índice de Igualdade de 

Género, mas num formato mais compacto, e que inclua as últimas estatísticas e tendências para o 

período de 2014 e 2015. 

 

Para esse efeito, enquanto relator, estabeleci uma relação de trabalho regular entre a equipa do 

relator do PE e a equipa de investigação do EIGE para a elaboração de um relatório anual sobre os 

direitos das mulheres e a igualdade de género na UE. Uma melhor aplicação das políticas de 

igualdade de género da UE poderia beneficiar de uma maior coordenação dos diversos instrumentos 

e mecanismos já disponíveis ao nível da UE, tais como o relatório anual da Comissão relativo à 

igualdade de género, o Índice de Igualdade de Género bianual do EIGE, o relatório bianual do 

Parlamento Europeu sobre a situação da igualdade de género, e as conclusões anuais do Conselho 

relativas à revisão de uma área selecionada da implementação da Plataforma de Ação de Pequim na 

UE. O alinhamento dos seus prazos ajudaria a assegurar uma resposta política mais coerente e 

fundamentada da UE aos desafios da igualdade de género. 

 

Na atual atmosfera política da Europa, precisamos que a liderança da UE adote uma posição firme 

para tornar a igualdade de género uma prioridade, para demonstrar o seu compromisso para com os 
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valores em que assenta a UE, e para garantir que a dignidade humana, a democracia, a igualdade, a 

não-discriminação e a igualdade entre homens e mulheres prevalecem na UE. 
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The EU is only half way towards gender equality, as shown by the Gender Equality Index 2015 

of the European Institute for Gender Equality (EIGE). The Gender Equality Index covers data from 2005, 
2010 and 2012, for the first time allowing for an assessment of the progress made in the pursuit of gender 
equality in the European Union (EU) and individual Member States over time. During this period the total 
score for the EU rose marginally from 51.3 out of 100 to 52.9 points. The progress varies between Member 
States and domains, showing not only improvements, but also regression. 
 
In order to present a comprehensive and updated picture of gender equality in Europe in this Annex, the 

2015 Gender Equality Index scores are complemented with separate information boxes on the latest 
trends and indicators based on EIGE’s most recent studies and the statistics from the European 
Commission, Eurostat, Eurofound and other sources. The latest Index includes statistics up to 2012. 
EIGE’s next Gender Equality Index will be published in October 2017, covering statistics up to 2015 (latest 
data available at that point in time). 

 

 

The Gender Equality Index is a unique 
measurement tool that synthesises the complexity 

of gender equality into a user-friendly and easy to 
understand measure. Based on the EU policy 
framework, it assists the monitoring of progress in 
gender equality across the EU over time. The Index 

consists of six core domains: work, money, 

knowledge, time, power and health, and 

assigns scores for Member States between 1 for 
total inequality and 100 for full equality.  

It measures not only gender gaps between women 
and men, but also takes into account the country 
context and the different levels of achievement of 
Member States in various areas. A high overall 

score reflects both small (or absent) gender gaps 
and a good situation for all (e.g. high involvement 
of both women and men in employment).  
  

Gender Equality Index 2015:  

Slow progress in the EU since 2005   
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Work  

Domain of work 

 

Scores in the domain of work and its subdomains have increased 

only marginally since 2005. The gender gap in employment, 
measured by the full-time equivalent (FTE) employment rates, 

has narrowed slightly at EU level, largely driven by decreased 
levels of men’s participation in the labour market. 

However, women’s propensity to work on a part-time basis makes 
the Europe 2020 employment target of 75% rather difficult to 
reach. The employment rate counts the number of hours worked, 
rather than the number of people with a job.  

The subdomain of segregation and quality of work shows slight 
progress brought mainly by the improvement of working 
conditions. The ability of workers to take an hour or two off during 
working hours has almost doubled (from 18 % in 2005 to 33 % 
in 2012) and the gender gap has shrunk. However, the gender-
segregated labour market remains a reality for both women and 
men in Europe today. Almost four times more women than men 

(30 % compared to 8 %) worked in education, human health and 
social work activities in the EU on average in 2012.  

Subdomains 

 

 

 

Latest trends and indicators: 

Employment rate of women is moving closer to the Europe 2020 target. In 2015, it had reached 64 % 

for women and 76 % for men. However, nearly every third woman in the EU (32 %) works part-time 
and there have been no signs of this number decreasing over the last ten years, compared to 30 % in 
2005. From them, 44% chose part time work due to family and care related reasons. The challenges of 
work-life balance remain the main reason for women to stay outside of the labour market altogether. 

In 2015, 29 % of women in EU-28 aged between 20-64 years were inactive, and from them 31% were 
not searching for a job because they were looking after children or had other family or personal 
responsibilities.  

From the age of 50 the inactivity of women starts again disproportionately increasing compared to that 
of men. In 2015, 29% of women and 16% of men aged 50-59 were inactive, whereas in the age group 
60-64 inactivity reached 66 % and 51 % respectively. 
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Money  

Domain of money 

 
 

Progress in this domain is largely driven by the overall 

improvement in access to financial resources for both women and 
men (by 5.8 points), although the gender gap remains significant 

and largely unchanged. 

Although scores are slightly higher than those in other domains, 
women throughout the EU face bigger challenges in accessing 
financial resources. Women earn less than men and have a lower 
income, including pensions. Progress in closing the gender gaps in 
earnings and income has been remarkably slow.  

This domain aims to grasp the power relations between women 
and men in the management of financial and economic resources 
in a household. This is a big challenge since the income indicators 
rely on household-level data and assume that income is shared 
equally among all members. Individual indicators would thus 
provide more accurate information and depict a more realistic 
situation of income sharing between family members. 

Subdomains 

 

 

Latest trends and indicators:  

With EU average at 16.1% in 2014, gender pay gap does not show significant improvement. It has only 
slightly decreased compared to 16.6 % in 2012, and remains at the same level as in 2010. Moreover, 
life-long inequalities in the labour market and the gender pay gap lead to significantly high gender 

pension gap: in 2014, women’s pensions remained 40,2 % below those of men.  

Europe remains far from the target of lifting at least 20 million people out of poverty and social exclusion 
by 2020. The number of people in poverty has increased by an additional four million over the last five 
years. Women are systematically at a higher risk of poverty across the EU, primarily due to gender 

inequalities in the labour market and their limited economic independence. Many of the families depend 
on the income of the man. For instance, in the EU-28, while the at-risk-of-poverty rate of couples with 

children was 16 % in 2014, without the income of the father 70 % of couples with children would fall 
into poverty (EIGE, forthcoming). 
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Knowledge  

Domain of knowledge 

 

The decline in the score in the domain of knowledge (by 3 points) 

is the result of decreased adult participation (aged 15-74) in 
lifelong learning - both formal and non-formal education and 

training. The educational attainment of women and men is steadily 
increasing and women are now outnumbering men at graduate 
level. However, women are still concentrated in the fields of study 
traditionally seen as ‘feminine’.  

In 2012, women in the EU-28 were overrepresented among 
tertiary students in the fields of education (77 %), health and 

welfare (73 %) and humanities and arts (65 %). Gender 
segregation at all levels in education leads to occupational 
segregation and subsequently impacts future career options of 
both women and men. 

In the context of rapid technological change and transformation of 
the labour market, lifelong learning is an area of crucial importance 
for both women and men. However, the majority of Member States 

are far from achieving the 15 % target for adults aged 25-64 to be 
involved in lifelong learning, as set out in the strategic framework 
for European cooperation in education and training (ET2020). 

Subdomains 

 

 

 

Latest trends and indicators:  

In 2015, 43 % of women and 34 % of men between 30 and 34 years had completed tertiary education. 
Measuring against the Europe 2020 target of 40 %, women have reached it since 2012, whereas men 

continue to be underrepresented among university, college and other graduates. 

Despite higher levels of educational attainment among women, gender segregation continues to persist 

across higher education institutions. Women are heavily underrepresented among graduates of maths, 
science, engineering and technology (STEM). Since 2003, the share of female graduates in these fields 
has been between 12 % and 13 % and does not show signs of progress. 

 
  



 

PE589.343v02-00 32/37 RR\1118220PT.docx 

PT 

 

Time  

The domain of time has the lowest score of all the Index domains (37.6) 
and shows the greatest challenge, which is in the division of time 

between women and men. The 3.9 decrease from 2005 to 2010 was 
mainly caused by a decrease in time that both women and men were 
able to devote to social activities. 

On average in the EU, 77 % of women, compared to only 24 % of men, 
do cooking and housework every day for at least 1 hour or more. 
Women continue to take a far greater responsibility in taking care of a 

family. Inequality in time-sharing at home also extends to other social 
activities. In the majority of Member States, men are more likely than 
women to participate in sporting, cultural or leisure activities outside 
the home. 

Personal time spent on caring responsibilities has a major impact on 

women’s employment opportunities and economic independence. The 
findings reaffirm the importance of better work-life balance measures 

for women and men, such as an adequate supply of affordable and 
high-quality care services for children and other dependants and 
flexible working arrangements. 

Domain of time 

 
Subdomains 

 
 

 

Latest trends and indicators:  

The 2015 European Working Conditions Survey by Eurofound illustrates the disproportionately higher 

time pressure that women face across the EU-28. The survey findings confirm that care responsibilities 
and unpaid domestic work are unevenly shared by women and men. Women are undertaking a bigger 

share of unpaid work, such as care for children and other dependants, as well as housework. When 
counting together paid job, unpaid working time and commuting, the number of hours women work is 
significantly higher. This is particularly visible among part-time workers, where total weekly number of 
hours that men spend on paid and unpaid work, and commuting is over 30 hours, and for women it 
reaches almost 50 hours. 
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Power  

The domain of power shows the second lowest score, despite the most 
pronounced increase in the score by 8.3 points since 2005. 

Results show notable progress in the representation of women on 
corporate boards of publicly listed companies. However, in the finance 
sector, women are nearly absent in decision-making. Only one of the 
28 central bank governors in 2014 was a woman - from Cyprus; and in 
the same year, there were only two women finance ministers in the EU 
- from Romania and Sweden. 

In the last few years, measures applied by Member States and tailored 
EU-level initiatives - such as the proposed directive on improving the 
gender balance among non-executive board directors - contributed to 
a marked improvement in women’s access to leadership positions in 
the corporate sector. However, broader public debate and awareness-

raising are needed to change the corporate culture. Long working hours 
and physical presence at work, combined with traditional masculine 

leadership styles and a lack of transparency in recruitment and 
promotion practices, advantage men and reinforce gender inequalities.  

Domain of power 

 
Subdomains 

 

 

Latest trends and indicators:  

Political power score has been slowly but steadily increasing. The share of women in the European 
Parliament has increased from 30 % to 37 % between 2005 and 2016. In national parliaments the share 

of women has increased from 21 % to 28 %; in regional assemblies from 29 % to 33 %. The share of 
ministers in national governments remains at 26 % in 2016 (19 % in 2005, 22 % in 2012). 

Economic power remains the domain with biggest gender gaps. While the share of women among board 
members has increased from 10 % in 2005 to 23 % in 2016, in 2015, of the biggest companies publicly 
listed in the EU only 4,3 % of CEOs were women. 
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Health  

The domain of health is an important area of gender equality. Health is 
directly linked not only to personal, social and economic well-being, but 
also to human dignity and physical integrity. The score in the domain 

of health has risen slightly by 2.2 points since 2005 as a result of a 
small advance in health status and, to a greater extent, an improved 
access to health structures. This is reflected in an increased number of 
people whose medical or dental needs are being met. 

Due to an unavailability of suitable indicators, the Index does not 
include differences in health-related behaviours of women and men. 

Data from European health interview survey (EHIS) will be available 
during 2016 and will be considered for the Index.  

 

 

Domain of health 

 
Subdomains 

 
 

 
 

Latest trends and indicators:  

Recently published data of the European health interview survey (EHIS), conducted in 2014, shows 

significant gender differences in lifestyles and health behaviour. In 2014, 46 % of adult women (18 years 
and over) and 60 % of adult men in EU-28 were overweight (BMI 25 and more); 17 % of men and 16 % 
of women were obese (MBI 30 and more); and 42 % of adult men and 30 % of adult women did not eat 
any vegetables or fruits daily. Furthermore, 24 % of men and 16 % of women smoked on a daily basis, 
10 % of men and 3 % of women succumbed to a heavy episode of drinking at least once a week (22 % 
of men and 11 % of women every month).  

Ageing of the population is also reflected in health indicators. For instance, the share of men and women 

with long-standing limitations in usual activities due to health problems is increasing. In 2014 it reached 
17 % of men and 20 % of women, compared to 16 % and 19 % respectively in 2012. 
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Gender Equality Index 2015: satellite domains 

 
Used sources: 

EIGE (2015), Gender Equality Index 2015 
EIGE (forthcoming), Poverty, gender and intersecting inequalities: Review of the implementation of an area 

A: Women and Poverty of the Beijing Platform for Action in the EU Member States 
Eurofound (2016), First findings: Sixth European Working Conditions Survey 
Eurostat database  
Eurostat, Health Status Determinants Database 

European Commission, Database on women and men in decision-making  

 
Violence 

The domain of violence was identified as the biggest gap of all in 2013 because of a 
lack of comparable and harmonised data at EU level. Building on FRA’s violence 

against women survey and Eurobarometer data, the Gender Equality Index 2015 
proposes a possible composite measure of violence against women. It also analyses 
attitudes towards violence against women and awareness levels, as well as trust in 
police and justice institutions in a given society. The analysis shows that countries 
with a high score in the Gender Equality Index, violence against women is seen as 
less acceptable and women are more likely to report violence. The lower levels of 

reported violence do not necessarily reflect lower levels of violence, but rather mean 
that attitudes, awareness and trust in police and justice institutions prevent the 
disclosure. 
 
The commitment of the EU and its Member States to eradicate violence against 
women needs to be supported by evidence in the form of systematic, comparable 

and harmonised data. EIGE will continue to develop a comprehensive measurement 

framework of violence against women, combining data from surveys and 
administrative sources. 

 
 
 
 
The domain of intersecting inequalities considers how gender intersects with other 

aspects that may influence women’s and men’s life experiences. People have multiple 
identities and the group of women as well as the group of men are not homogeneous, 
but consist of people with very different characteristics which all create and influence 
the life experience of a person. They have different nationalities, race, age, sexual 
and gender identities, they live in different kinds of households, with children or 
without; they belong to different social classes etc.  

 
 
 
 
Intersecting  

inequalities  
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