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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a igualdade entre mulheres e homens na União Europeia – 2012
(2013/2156(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.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– 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 Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de Pessoas 
e da Exploração da Prostituição de Outrem, de 1949,

– 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 o Regulamento n.º 606/2013 do Parlamento e do Conselho, de 12 de 
junho de 2013, relativo ao reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria 
civil1,

– 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 
Conselho2,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
dezembro 2011, relativa à decisão europeia de proteção3,

– 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 Conselho4,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa relativa à prevenção e ao combate à 
violência contra as mulheres e à violência doméstica (Convenção de Istambul),

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade de Género (2011-2020), adotado pelo 

                                               
1 JO L 181 de 29.6.2013, p. 4.
2 JO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
3 JO L 338 de 21.12.2011, p. 2.
4 JO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
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Conselho Europeu em março de 20111,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de março de 2010, intitulada 
"Empenhamento reforçado na Igualdade entre Mulheres e Homens: Uma Carta das 
Mulheres" (COM(2010)0078),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de setembro de 2010, intitulada 
"Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres – 2010-2015" (COM(2010)0491),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão 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 16 de setembro 
de 2013, intitulado "Revisão intercalar da Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e 
Homens (2010-2015)" (SWD(2013)0339),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 8 de maio de 
2013, intitulado "Progressos em matéria de Igualdade entre Mulheres e Homens —
Relatório Anual de 2012" (SWD(2013)0171),

– Tendo em conta o relatório do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) 
"Análise da implementação da Plataforma de Ação de Pequim pelos Estados-Membros da 
UE: Violência contra as mulheres: apoio às vítimas" (2012),

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de março de 2013, sobre o impacto da crise 
económica na igualdade de género e nos direitos da mulher2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de junho de 2013, sobre a mobilidade educativa e 
profissional das mulheres na UE3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de março de 2013, sobre a eliminação dos 
estereótipos de género na UE4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de setembro de 2012, sobre as condições de 
trabalho das mulheres no setor dos serviços5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de fevereiro de 2010, sobre a igualdade entre as 
mulheres e os homens na União Europeia - 20096, de 8 de fevereiro de 2011, sobre a 
igualdade entre mulheres e homens na União Europeia - 20107, e de 13 de março de 2012, 
sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia – 20118,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,
                                               
1 Anexo às Conclusões do Conselho de 7 de março de 2011.
2 Textos aprovados, P7_TA(2013)0073.
3 Textos aprovados, P7_TA(2013)0247.
4 Textos aprovados, P7_TA(2013)0074.
5 Textos aprovados, P7_TA(2012)0322.
6 JO C 341 E de 16.12.2010, p. 35.
7 Textos aprovados, P7_TA(2011)0085.
8 Textos aprovados, P7_TA(2012)0069.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2013),

A. Considerando que o nível de vida da maioria dos cidadãos da União Europeia continua a 
diminuir, com particular destaque para as mulheres, cuja taxa de desemprego se situava 
nos 10,8% na UE27, no quarto trimestre de 20121;

B. Considerando que a pobreza aumentou na UE desde 2007, os rendimentos dos agregados 
familiares estão em declínio, encontrando-se 24,2% da população da UE em risco de 
pobreza e de exclusão, e que as crianças, muitas vezes a cargo das mulheres, são 
particularmente afetadas, uma vez que o desemprego e o número de agregados familiares 
sem emprego aumentaram, assim como a pobreza dos que trabalham;

C. Considerando que a União Europeia enfrenta atualmente a maior crise económica e 
financeira desde a grande depressão da década de 1930, crise agravada pelas medidas 
ditas de austeridade que têm sido impostas aos Estados-Membros pelas instituições da UE 
no âmbito das políticas da Governação Económica (PEC, Semestre Europeu, Pacto Para o 
Euro mais, Tratado Orçamental) e dos programas de "assistência financeira";

D. Considerando que o trabalho a tempo parcial aumentou durante a crise, continuando a ser 
a situação mais comum do emprego feminino (32,1% em 2012 contra 30,8% em 2007); e 
que o trabalho a tempo parcial involuntário também aumentou representando 24% do 
emprego feminino a tempo parcial total em 2012 (20% em 2007)2;

E. Considerando que a precariedade afeta sobretudo as mulheres, que são discriminadas ao 
nível salarial e mais afetadas pelo trabalho a tempo parcial, auferindo, portanto, salários 
mais baixos, têm menor proteção social, têm menos possibilidades de independência 
económica e realização profissional do que os homens;

F. Considerando que as políticas aplicadas a pretexto da crise têm consequências 
particularmente graves para as pessoas vulneráveis, e sobretudo para as mulheres, que são 
afetadas diretamente – através da perda do seu emprego, de cortes salariais, das pensões e 
pensões de sobrevivência ou da perda de segurança do emprego – e, indiretamente, através 
de cortes orçamentais nos serviços públicos e nas ajudas sociais;

G. Considerando que os rendimentos das mulheres sofreram uma redução significativa 
devido a vários fatores e que a desigualdade salarial se situava em 16,2% em 2011 na UE, 
sendo superior a 20% na Estónia, República Checa, Áustria, Alemanha e Grécia3;

H. Considerando que, em 2011, 78% das mulheres declararam realizar "trabalho doméstico" 
todos os dias (o mesmo para 39% dos homens4) e que a flexibilidade horária no trabalho 
afeta sobretudo os trabalhadores a tempo parcial, que são, na sua maioria, mulheres, o que 
significa que estas são mais atingidas do que os homens pelas variações nos seus horários 
de semana a semana, o que dificulta a conciliação entre a vida familiar e profissional;

                                               
1 SWD(2013)171 final.
2 SWD(2013)171 final.
3 Progressos em matéria de igualdade entre homens e mulheres 2012 – Uma iniciativa Europa 2020.
4 Eurofound, 3.º Inquérito Sobre a Qualidade de vida na Europa, p.57.
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I. Considerando que, em abril de 2012, foi assinado um memorando de entendimento entre a 
UN Women e a UE que prevê o reforço da parceria entre as instituições e que, entre 
outros, refere o compromisso das instituições no sentido de promover e apoiar o 
desenvolvimento da capacidade para a integração da perspetiva de género em todas as 
políticas e programas e de garantir que os orçamentos e planos nacionais são adequados 
para implementar os compromissos em matéria de igualdade de género1;

Independência económica e igualdade salarial

1. Sublinha que a flexibilidade horária deve resultar da escolha de quem trabalha e não ser 
imposta pelo empregador; rejeita situações de flexibilidade e insegurança contratual que 
não permitem a organização e a estabilidade da vida familiar;

2. Apela aos Estados-Membros para que reforcem e façam respeitar o exercício pleno de 
negociação coletiva no setor privado e no setor público, instrumento insubstituível na 
regulamentação das relações de trabalho, no combate às discriminações salariais e na 
promoção da igualdade;

3. Insta os Estados-Membros a respeitarem o princípio "salário igual para trabalho igual e de 
igual valor", reforçando os mecanismos públicos de inspeção do trabalho e a adoção de 
metodologias que meçam o valor do trabalho na cadeia produtiva e que identifiquem, por 
exemplo, a criação, nas empresas, de níveis de retribuição semiqualificados ou não 
qualificados que têm uma maioria de mulheres;

4. Apela aos Estados-Membros para que combatam a precariedade no emprego em todas as 
suas componentes, de acordo com o princípio de que a postos de trabalho permanentes 
devem corresponder contratos de trabalho efetivos, e que adotem políticas ativas de 
emprego que promovam os níveis e a qualidade dos empregos e a criação líquida de 
emprego;

5. Recomenda fortemente aos Estados-Membros que reforcem o investimento nos Serviços 
Públicos, nomeadamente nos serviços de saúde em matéria de saúde sexual e reprodutiva;

6. Apela aos Estados-Membros para que aumentem os orçamentos de apoio à infância de 
forma a aumentarem a rede pública de infantários, de creches e de serviços públicos de 
atividades de tempos livre para crianças;

Igualdade na tomada de decisão

7. Salienta que, para promover a participação das mulheres na tomada de decisão, devem ser 
postas em prática medidas de combate aos estereótipos e preconceitos em relação ao papel 
das mulheres e devem ser concretizadas políticas de igualdade de direitos e de 
oportunidades na vida económica, social, política e cultural (combate à irregularidade e 
imprevisibilidade dos horários de trabalho, implementação de remunerações justas e 
igualdade salarial, reforço da rede pública de creches, infantários e escolas, etc.) que 
tenham como consequência positiva o reforço da participação das mulheres de todos os 

                                               
1 Memorando de Entendimento entre a União Europeia e as Nações Unidas - Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women).
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estratos sociais na vida social e política;

Violência contra as mulheres

8. Observa que a crescente pobreza e marginalização decorrentes das políticas ditas de 
austeridade conduziram ao aumento do tráfico de mulheres, da exploração sexual e da 
prostituição e que existem indícios de aumento da violência doméstica, uma vez que são 
crescentes as tensões sociais dentro das famílias, e que as mulheres se encontram agora 
economicamente mais dependentes dos agressores;

9. Constata com preocupação - e segundo dados do Relatório do EIGE " Review of the 
Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence 
Against Women, Victim Support (2012) - que a formação de profissionais e a existência 
de financiamento sustentável aos serviços públicos, às associações e ONG que prestam 
serviços às mulheres vítimas de violência estão a ser claramente prejudicadas pelas 
chamadas medidas de austeridade, colocando sob ameaça a existência destes serviços, o 
que constitui um retrocesso civilizacional vergonhoso; relembra que existe uma enorme 
desigualdade ao nível do acesso a serviços de apoios entre os vários Estados-Membros, 
sendo que existe um financiamento estatal seguro e suficiente na Dinamarca, nos Países 
Baixos e na Áustria;

10. Recomenda aos Estados-Membros que reforcem os serviços públicos de saúde gratuitos 
no que se refere aos apoios às mulheres vítimas de violência e que se aumentem o número 
de abrigos e vagas, com apoio especializado para mulheres de várias nacionalidades e em 
diversas línguas;

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

2012 - um ano em que as políticas de austeridade decididas pela UE - nomeadamente as 
políticas da Governação Económica - estão em prática e em que três países da UE estão sob 
intervenção da troika (Grécia, Irlanda, Portugal), a relatora chama a atenção para os 
problemas que estão, quotidianamente e na realidade, a marcar a vida de grande parte das 
mulheres na UE.

Em 2012 encontravam-se mais 2.145 milhões de pessoas no desemprego na UE, em relação a 
2011. O risco de pobreza era de 26% para as mulheres e de 23,9% para os homens.

São milhões de mulheres que enfrentam o desemprego, a precariedade laboral, a redução do 
valor dos salários e das pensões, os baixos salários e as discriminações salariais. São as jovens 
mulheres que vivem numa profunda incerteza, aprisionadas entre as dificuldades de acesso ao 
mercado de trabalho (com um desemprego juvenil de 23,1%) e a instabilidade laboral a que 
são sujeitas, realidade que põe em causa a sua autonomia económica sem a qual não há 
participação em igualdade. Muitas mulheres e jovens mulheres são obrigadas a emigrar dos 
seus países na busca de uma vida melhor.
É a realidade de muitas operárias e trabalhadoras da indústria, do comércio, das áreas sociais 
que estão sujeitas a intensos ritmos de trabalho, auferindo baixos salários, encontrando-se em 
situações de pobreza, mesmo quando trabalham. É a realidade de um número crescente de 
trabalhadoras que acumula a atividade profissional com atividades suplementares de forma a 
garantir meios de subsistências para si e para as suas famílias, muitas delas atingidas pelo 
desemprego. A realidade das mulheres que dão a cara e pedem ajuda quando não têm dinheiro 
para dar de comer aos filhos. É a realidade das mulheres quadros técnicos e intelectuais que 
estão sujeitas à degradação do seu estatuto socioprofissional, à diminuição da sua qualidade 
vida.

Em 2012, existiam, na UE, 25,4 milhões de crianças em risco de pobreza ou exclusão social, 
um problema social dramático com o qual são, na maioria das vezes, as mulheres a lidar e a 
tentar minimizar. Os cortes orçamentais nos serviços públicos repercutem-se na falta de 
acesso à educação ou à saúde, negando muitas vezes um acompanhamento na gravidez em 
condições dignas. Os cortes nos apoios sociais que muitas famílias enfrentam são ainda mais 
penosos em contextos de desemprego.

A tão propalada necessidade de reforço da participação política, social, associativa, cultural 
das mulheres fica claramente comprometida, sobretudo para as mulheres dos estratos sociais 
mais baixos.
É evidente que se as desigualdades existem dentro dos países, elas crescem entre países. As 
taxas de desemprego no sul e na periferia da zona euro atingiram uma média de 17,3% em 
2012 e 7,1% no norte e na região central da zona euro. A pobreza aumentou em dois terços 
dos Estados-Membros, mas não no terço restante.
A criação de espaços geográficos com mão-de-obra barata que permitam a acumulação de 
riqueza dos grandes grupos económicos. A destruição de serviços públicos para a sua 
posterior rentabilização privada através das privatizações. Foi esta a solução que os grandes 
grupos económicos e financeiros adotaram para a solução dos seus problemas de acumulação 
de riqueza. A UE e vários governos nacionais trataram de a colocar em prática.

Se hoje se chama "crise económica e financeira" à crise, ela é também uma crise da 
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democracia e da igualdade de género. Uma crise das conquistas civilizacionais de séculos, 
pelas quais diversas gerações de mulheres lutaram.

A relatora sublinha que não é possível prosseguir estas políticas, tentando "evitar" ou 
"minimizar" o impacto de género, como muitas vezes se fala. Não existe igualdade de género 
com estas políticas. Assim, são sugeridas no relatório medidas que se contrapõem às correntes 
políticas sociais e económicas, nomeadamente:

– A promoção do direito ao trabalho com direitos, colocando as capacidades criativas e 
produtivas das mulheres ao serviço da sua participação em igualdade em todos os setores 
de atividade e do desenvolvimento económico e social;

– O direito ao trabalho com direitos, a eliminação das discriminações salariais diretas e 
indiretas, o direito a serem trabalhadoras e mães sem penalizações;

– A valorização dos salários e das pensões, da garantia de uma adequada proteção social no 
desemprego, na doença, na maternidade-paternidade, na invalidez e velhice, e da 
igualdade de acesso de todas as mulheres a serviços públicos de saúde, gratuitos e com 
qualidade;

– A prevenção das causas e fatores da pobreza e da exclusão social, e do aumento da 
prostituição e tráfico de mulheres e de crianças, bem como o reforço do financiamento das 
organizações e instituições de apoio às mulheres vítimas de violência.


