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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a avaliação dos resultados do Roteiro para a igualdade entre mulheres e homens 
2006-2010 e recomendações para o futuro
(2009/2242(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.º e o n.º 3, 2.º parágrafo, do artigo 3.º do Tratado da União 
Europeia (TUE), bem como o artigo 157.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 Comunicação da Comissão intitulada “Roteiro para a igualdade entre 
homens e mulheres 2006-2010” (COM(2006)0092)1,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 18 de Dezembro de 2009, sobre a igualdade 
entre homens e mulheres – 2010 (COM(2009)0694),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de Junho de 2000, intitulada “Rumo a 
uma estratégia-quadro da Comunidade para a igualdade entre homens e mulheres
(2001-2005)” (COM(2000)0335) e os relatórios anuais da Comissão sobre a igualdade 
entre homens e mulheres na União Europeia relativos a 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 e 2009 (respectivamente, COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, 
COM(2007)0049, COM(2008)0010 e COM(2009)0077) ,

– Tendo em conta os instrumentos jurídicos das Nações Unidas no domínio dos direitos 
humanos e, nomeadamente, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, assim como os outros instrumentos das Nações Unidas 
em matéria de violência contra as mulheres, nomeadamente a Declaração e o Programa 
de Acção de Viena, adoptados na Conferência mundial sobre os direitos humanos, e as 
Resoluções da Assembleia-Geral das Nações Unidas 48/104, de 20 de Dezembro de 
1993, sobre a eliminação da violência contra as mulheres, 58/147, de 19 de Fevereiro de 
2004, sobre a eliminação da violência doméstica contra as mulheres, 57/179, de 30 de 
Janeiro de 2003, sobre a eliminação dos crimes de honra cometidos contra as mulheres, e
52/86, de 2 de Fevereiro de 1998, sobre as medidas de prevenção do crime e de justiça 
penal visando eliminar a violência contra as mulheres,

– Tendo em conta o programa de acção adoptado durante a Quarta Conferência Mundial 
sobre as Mulheres organizada em Pequim, em 15 de Setembro de 1995, bem como as 
suas Resoluções, de 18 de Maio de 2000, sobre o seguimento dado ao programa de acção 
de Pequim2, e de 10 de Março de 2005, sobre o seguimento dado ao programa de acção 
da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres (Pequim+10)3,

                                               
1 JO C 104, de 3.5.2006, p. 19.
2 JO C 59, de 23.2.2001, p. 258.
3 JO C 320 E, de 15.12.2005, p. 247.
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– Tendo em conta o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, de 9 de Outubro de 
2006, intitulado “Estudo em profundidade sobre todas as formas de violência contra a 
mulher”,

– Tendo em conta o relatório final, de Março de 2005, da 49.ª sessão da Comissão sobre o 
Estatuto das Mulheres da Assembleia Geral das Nações Unidas,

– Tendo em conta o Protocolo sobre os direitos da mulher em África, também conhecido 
como “Protocolo de Maputo”, que entrou em vigor em 26 de Outubro de 2005 e faz 
referência, entre outros aspectos, à proibição de todas as formas de mutilação genital,

– Tendo em conta a Resolução n.º 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 
31 de Outubro de 2000, sobre “As mulheres, a paz e a segurança”, que prevê uma maior 
participação das mulheres na prevenção dos conflitos e na construção da paz,

– Tendo em conta a Directiva 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 actividade 
profissional (reformulação)1,

– Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam 
uma actividade independente e que revoga a Directiva 86/613/CEE (COM(2008)0636), 
apresentada pela Comissão em 3 de Outubro de 2008,

– Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 92/85/CEE do Conselho relativa à implementação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
lactantes no trabalho (COM(2008)0637), apresentada pela Comissão em 3 de Outubro de 
2008,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 3 de Outubro de 2008, intitulado 
“Cumprimento das metas de Barcelona relativas às estruturas de acolhimento de crianças 
em idade pré-escolar” (COM(2008)0638),

– Tendo em conta o relatório, de Maio de 2003, do Comité Consultivo para a Igualdade de 
Oportunidades entre Mulheres e Homens, da Comissão, sobre a integração da dimensão 
da igualdade entre homens e mulheres nos orçamentos nacionais,

– Tendo em conta o Comité Consultivo para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e 
Homens e o seu parecer sobre as disparidades salariais entre mulheres e homens, aprovado 
em 22 de Março de 2007,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de Janeiro de 2006, sobre estratégias de prevenção 
do tráfico de mulheres e crianças vulneráveis a exploração sexual2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de Outubro de 2006, sobre a imigração feminina: 
                                               
1 JO L 204, de 26.7.2006, p. 23.
2 JO C 287 E, de 24.11.2006, p. 75.
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o papel e a posição das mulheres imigrantes na União Europeia1,

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade entre o Sexos, aprovado pelo Conselho 
Europeu de Bruxelas de 23 e 24 de Março de 2006,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Março de 2007, sobre um roteiro para a 
igualdade entre homens e mulheres 2006-20102,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de Janeiro de 2008, sobre o papel das mulheres na 
indústria3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de Setembro de 2008, sobre a igualdade entre 
mulheres e homens – 20084,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Novembro de 2008, que contém 
recomendações à Comissão sobre a aplicação do princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de Fevereiro de 2009, sobre a economia social6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de Novembro de 2009, sobre a eliminação da 
violência contra as mulheres7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de Fevereiro de 2010, sobre a prevenção do 
tráfico de seres humanos8,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de Fevereiro de 2010, sobre a igualdade entre 
homens e mulheres na União Europeia – 20099,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2010), 

                                               
1 JO C 313 E, de 20.12.2006, p. 118.
2 JO C 301 E, de 13.12.2007, p. 56.
3 JO C 41 E, de 19.2.2009, p. 73.
4 JO C 295 E, de 4.12.2009, p. 35. 
5 JO C 16 E, de 22.1.2010, p. 21. 
6 Textos aprovados, P6_TA(2009)0062.
7 Textos aprovados, P7_TA(2009)0098.
8 Textos aprovados, P7_TAPROV(2010)0018.
9 Textos aprovados, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. Considerando que, apesar da igualdade entre mulheres e homens constituir um direito 
humano universal, ser um princípio fundamental da União Europeia e estar há muito 
reconhecido nos Tratados, subsistem ainda desigualdades significativas na realidade 
política e na vida das mulheres,

B. Considerando que a igualdade de direitos e de oportunidades entre mulheres e homens 
se deve fazer no progresso social para todos e não no retrocesso,

C. Considerando que o Roteiro para a Igualdade 2006-2010, embora tenha dado algum 
destaque a aspectos fundamentais da igualdade entre mulheres e homens, os progressos 
efectivos foram escassos,

D. Considerando que a actual crise económica e social tem consequências particularmente 
graves para as mulheres, agravando desigualdades e discriminações,

E. Considerando que a maioria das mais de 85 milhões de pessoas em situação de pobreza 
na União Europeia são mulheres, para o que contribuem o desemprego, o trabalho 
precário, os baixos salários, as pensões e reformas a níveis inferiores ao rendimento 
mínimo de subsistência e as dificuldades de acesso a serviços públicos de qualidade 
nas mais diversas áreas,

F. Considerando que se estão a agravar as desigualdades entre as médias salariais das 
mulheres e dos homens a nível da União Europeia, ultrapassando, em média, os 17%, e 
que as discriminações indirectas tendem a intensificar-se quando o desemprego cresce 
e atinge mulheres e jovens raparigas,

G. Considerando as múltiplas discriminações de que são alvo sectores específicos de 
mulheres, designadamente idosas, mulheres com pessoas dependentes a cargo, 
mulheres imigrantes, mulheres pertencentes a minorias, mulheres com deficiência, 
mulheres prisioneiras, etc.,

H. Considerando que é fundamental garantir igualdade de acesso aos recursos, aos direitos 
e ao poder, o que implica mudanças estruturais e culturais, eliminação de estereótipos e 
promoção da igualdade,

I. Considerando que os desafios existentes e a experiência adquirida demonstram que há 
necessidade de maior coordenação, divulgação e promoção dos direitos das mulheres, 
tendo em conta as diferentes realidades,

J. Considerando as resoluções tomadas em torno das comemorações dos 15 anos da 
Plataforma de Pequim e o caminho que ainda falta percorrer para a sua concretização,

K. Considerando que estamos no Ano Europeu de Luta contra a Pobreza o que deve 
implicar políticas e acções concertadas para políticas que mudem efectivamente a 
situação actual,
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L. Considerando as comemorações em torno dos 100 anos da Declaração do 8 de Março 
como Dia Internacional da Mulher e a importância de envolver as mulheres e as suas 
organizações na promoção da igualdade e na luta contra as discriminações e 
desigualdades,

No plano institucional

1. Propõe que a nova Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e Homens na União 
Europeia seja uma agenda para a acção e um compromisso político tendo por base a 
Plataforma de Acção de Pequim, considerando que os direitos humanos das mulheres 
e raparigas são uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos 
universais;

2. Salienta a importância de o Conselho adoptar a nova proposta da Comissão Europeia 
sobre a Estratégia para a Igualdade, após parecer do Parlamento Europeu, visando 
dar-lhe maior força política e garantir um novo impulso à política da igualdade;

3. Propõe a realização anual de uma Reunião tripartida entre Conselho, Comissão e 
Parlamento Europeu sobre o progresso da Estratégia para a Igualdade de Género na 
União Europeia;

4. Sublinha a importância de realizar uma Conferência anual sobre a Igualdade de 
Género em que participem organizações de mulheres e organizações sindicais dos 
diversos Estados-Membros, membros do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, 
do Conselho e dos Parlamentos nacionais, dando, em cada ano, especial atenção a um 
tema previamente definido;

5. Insiste na entrada imediata em plenas funções do Instituto Europeu para a Igualdade 
entre Homens e Mulheres e no desenvolvimento de todos os indicadores de género que 
permitam acompanhar as questões da igualdade em todas as áreas;

6. Considera que, nas propostas políticas da Comissão e do Conselho onde haja lugar a 
avaliação do impacto social, este inclua a avaliação da igualdade entre mulheres e 
homens;

7. Insiste na necessidade das Direcções-Gerais da Comissão Europeia criarem 
mecanismos de coordenação que realizem um trabalho permanente de 
acompanhamento das políticas da igualdade de direitos e oportunidades entre homens 
e mulheres nas mais diversas áreas;

8. Sublinha a importância de políticas de abordagem integrada da igualdade de género 
em diversa áreas, designadamente, económicas, financeiras, comerciais e sociais, de 
análise orçamental em termos de género e de igualdade entre mulheres e homens; 
apela à Comissão e aos Estados-membros que divulguem exemplos de boas práticas;

9. Insiste, junto da Comissão e dos Estados-Membros, na necessidade de uma dupla 
estratégia, usando a abordagem integrada da igualdade de género e continuando com 
acções específicas, incluindo legislativas, nas linhas e verbas orçamentais e no 
acompanhamento e controlo, visando garantir a sua concretização;
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10. Salienta a necessidade de, também no Parlamento Europeu, nas diversas comissões e 
delegações parlamentares, se dar particular importância às questões da igualdade;

Áreas políticas – objectivos

11. Salienta a importância de continuar a análise da Plataforma de Pequim (Pequim+15) 
realizada pela Presidência sueca, para, a partir daí, não só desenvolver os indicadores 
adequados mas também estabelecer metas e adoptar as políticas necessárias nas 12 
áreas previstas:
– mulheres e pobreza
– educação e formação das mulheres
– mulheres e saúde
– violência contra as mulheres
– mulheres e conflitos armados
– mulheres e economia
– mulheres no poder e na tomada de decisões
– mecanismos institucionais para o avanço das mulheres
– direitos humanos das mulheres
– mulheres e comunicação social
– mulheres e ambiente
– as jovens raparigas;

12. Dá prioridade à luta contra a pobreza, através da revisão das políticas 
macroeconómicas, monetárias, sociais e laborais que lhe estão na origem, visando 
garantir a justiça económica e social para as mulheres, desenvolvendo estratégias que 
promovam uma repartição justa do rendimento, garantam rendimentos mínimos, 
salários e reformas dignas, criem mais emprego feminino com direitos, assegurem 
acesso a serviços públicos de qualidade para todas as mulheres e jovens raparigas, 
melhorem a protecção social e respectivos serviços de proximidade, designadamente 
creches, infantários, jardins de infância, centros de dia, centros comunitários de 
ocupação de tempos livres e de prestação de serviços de apoio às famílias, tornando-os 
acessíveis a todas as mulheres, crianças e idosos;

13.  Insiste na necessidade de medidas urgentes de combate às discriminações salariais, 
seja através de revisão da directiva existente, seja da elaboração de planos sectoriais 
faseados, com metas precisas, visando acabar com as discriminações directas e 
indirectas, seja incentivando a contratação colectiva, a formação de conselheiros/as 
para a igualdade e a elaboração de planos de igualdade nas empresas e outros locais de 
trabalho;

14. Solicita maior acção, sensibilização e fiscalização dos locais de trabalho visando a 
garantia de melhores condições de trabalho das mulheres, dando atenção às cargas 
horárias, ao cumprimento dos direitos à maternidade e paternidade, à conciliação entre 
trabalho, vida familiar e vida pessoal, apelando ao alargamento e pagamento integral 
das licenças de maternidade e parental, à criação da licença de paternidade paga e ao 
combate a actuações que ponham em causa estes direitos;

15. Pugna por políticas e acções que erradiquem a violência contra as mulheres em todas 
as áreas, promovendo os direitos humanos das mulheres, combatendo estereótipos de 
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género e todas as discriminações na sociedade e família, incluindo na educação, 
formação, comunicação social e vida política; insiste em políticas de educação e 
promoção da igualdade;

16. Insiste na necessidade de dar toda a atenção à situação das mulheres que trabalham 
com os cônjuges nos domínios da agricultura, artesanato, comércio e pesca e das 
pequenas empresas familiares onde a situação das mulheres é mais vulnerável do que a 
dos homens, visando novas medidas que protejam a maternidade, eliminem a 
discriminação indirecta, assegurem a protecção e a segurança social bem como outros 
direitos das mulheres, incluindo das mulheres com estatuto de actividade 
independente; 

17.  Sublinha a importância de garantir a todas as mulheres o controlo dos seus direitos 
sexuais e reprodutivos, designadamente graças ao acesso à contracepção e ao aborto, a 
consultas gratuitas sobre aborto e a informação sobre os seus direitos e sobre os 
serviços disponíveis; sublinha a importância de acções dirigidas à sensibilização dos 
homens para a sua responsabilidade em matéria sexual e reprodutiva;

18. Considera que deve ser dada particular atenção ao desenvolvimento, à paz e à 
solidariedade com as mulheres de todo o mundo, sobretudo às vítimas de injustiças, 
discriminações, fome, miséria, tráfico e todo o tipo de violências;

19. Insiste no cumprimento das recentes resoluções do PE de 10 de Fevereiro: n.º 18/2010 
sobre a prevenção de tráfico de seres humanos e n.º 21/2010 sobre a igualdade entre 
homens e mulheres na União Europeia;

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

Introdução

Conclui-se, este ano, o Roteiro para a Igualdade 2006-2010 e a Comissão Europeia informou 
que tem em preparação a nova Estratégia para a Igualdade. 
Como estamos a viver uma grave crise económica e social, com sérias consequências para as 
mulheres, é preciso acautelar que não haja retrocessos e dar conteúdo ao Ano Europeu de 
Luta contra a Pobreza.

Estamos num ano de duplas comemorações: os 15 anos da Conferência de Pequim e os 100 
anos do Dia Internacional da Mulher. Foram marcos importantes da emancipação das 
mulheres e resultado de pequenas e grandes lutas que se intensificaram ao longo dos séculos 
XIX e XX. 

A Presidência sueca preparou um documento sobre a aplicação, a nível da União Europeia, do 
documento adoptado pela Quarta Conferência Mundial das Mulheres, realizada em Pequim, 
em 1995 – A Declaração de Pequim e a Plataforma de Acção para a Igualdade, 
Desenvolvimento e Paz.

Foi neste quadro que, no âmbito da preparação deste relatório, a Comissão para os Direitos 
das Mulheres e Igualdade de Género do Parlamento Europeu promoveu uma audição, em 
Bruxelas, no passado dia 28/01/2010, sobre a Estratégia para a Igualdade, tendo participado 
diversas especialistas e organizações de mulheres da União Europeia, as quais destacaram a 
necessidade de maiores avanços visando a concretização da igualdade entre mulheres e 
homens e a defesa e promoção dos direitos das mulheres como direitos humanos 
fundamentais. 

Breve evolução da luta pelos direitos das mulheres – o centenário do Dia Internacional da 
Mulher e os 15 anos da Conferência de Pequim 

Foi em 1910 que, em Copenhaga, na 2.ª Conferência Internacional de Mulheres, por proposta 
de Clara Zetkin, destacada dirigente revolucionária alemã, foi aprovada a comemoração de 
um dia Internacional da Mulher Trabalhadora, dia de manifestação pela emancipação das 
mulheres trabalhadoras e pelo sufrágio universal, culminando um crescente movimento 
reivindicativo das mulheres por melhores condições de trabalho e de vida, elevando a luta 
reivindicativa ao plano político e transformando uma data simbólica em projecto de acção e 
de mobilização das trabalhadoras de todo o mundo pela sua emancipação económica, social e 
política.

Mas, entre o ano da proclamação do Dia Internacional da Mulher (1910) e a 
institucionalização pela ONU decorreram 67 anos.

Foi em Março de 1972 que Hertta Kuusinen, deputada comunista finlandesa e segunda 
presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres (FDIM), propôs à Comissão 
para o Estatuto das Mulheres (CSW) que a ONU proclamasse um “Ano Internacional da 
Mulher” com o objectivo de chamar a atenção das Nações Unidas e do mundo para a situação 
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e as especificidades das mulheres. Esta proposta foi secundada por outras organizações de 
mulheres e a CSW recomendou à Assembleia-Geral da ONU a proclamação de 1975 como o 
Ano Internacional da Mulher, cuja deliberação aconteceu em Dezembro de 1972. 

Estas deliberações sobre o Ano Internacional da Mulher (1975) e a Década da ONU para a 
Mulher (1975-1985) animaram acções em todo o mundo.

Entretanto, em 1995, realizou-se, em Pequim, a Quarta Conferência Mundial das Mulheres, 
onde se aprovou o documento intitulado “A Declaração de Pequim e a Plataforma de Acção 
para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz”.

Neste ano do centenário da proclamação do Dia Internacional da Mulher, a ONU escolheu 
para tema “ Direitos iguais, oportunidades iguais: progresso para todos”. Será uma ocasião 
centrada na avaliação de Pequim + 15: “Igualdade de Género, Desenvolvimento e Paz”, que 
foi o tema da Década da ONU para as Mulheres.

Na União Europeia, os diversos Tratados têm reconhecido a igualdade entre mulheres e 
homens como um princípio fundamental da União Europeia e um direito humano universal, 
mas subsistem ainda desigualdades significativas na realidade política e na vida das mulheres, 
pese embora terem sido aprovadas, ao longo dos anos, várias directivas e muitas resoluções 
visando combater as discriminações.

O Roteiro para a Igualdade 2006-2010 e a situação actual

O Roteiro para a Igualdade 2006-2010, embora tenha dado algum destaque a aspectos 
fundamentais da igualdade entre mulheres e homens, não teve a força política necessária para 
a sua concretização, pelo que os progressos efectivos foram escassos. Para isso também 
contribuíram as contradições existentes nas políticas comunitárias e que estão na origem da 
existência de mais de 85 milhões de pessoas em situação de pobreza, na sua maioria mulheres 
e crianças, resultado do desemprego, do trabalho precário, baixos salários, pensões e reformas 
a níveis inferiores ao rendimento mínimo de subsistência e dificuldades de acesso a serviços 
públicos de qualidade.

Por outro lado, a actual crise económica e social tem consequências particularmente graves 
para as mulheres, agravando desigualdades e discriminações. Estão a agravar-se as 
desigualdades salariais entre as médias salariais das mulheres e dos homens a nível da União 
Europeia, ultrapassando, em média, os 17%, e as discriminações indirectas tendem a 
intensificar-se quando o desemprego cresce e atinge mulheres e jovens raparigas. 

Mesmo o emprego criado nos últimos anos, sobretudo o emprego de jovens e mulheres, foi 
maioritariamente trabalho precário e mal pago, sem respeito pelos direitos fundamentais, 
designadamente na área da maternidade, o que também contribui para a baixa natalidade. São 
particularmente graves as múltiplas discriminações de que são alvo sectores específicos de 
mulheres, designadamente idosas, mulheres com pessoas dependentes a cargo, mulheres 
imigrantes ou pertencentes a minorias, mulheres com deficiência. 

Mantêm-se níveis elevados de violência e a pobreza, o desemprego e as discriminações 
contribuíram para a manutenção ou aumento do tráfico de mulheres e crianças e para a 
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prostituição em diversos países da União Europeia, a exigir urgentes respostas. 

 Medidas no plano institucional

Embora sejam diferentes os níveis de desenvolvimento das políticas de igualdade nos diversos 
Estados-membros, a verdade é que é fundamental garantir igualdade de acesso aos recursos, 
aos direitos e ao poder, o que implica mudanças estruturais e culturais, eliminação de 
estereótipos e promoção da igualdade para que esta se faça no progresso e não no retrocesso. 

Os desafios existentes e a experiência já adquirida demonstram que há necessidade de maior 
coordenação, divulgação e promoção dos direitos das mulheres, envolvendo as suas 
organizações na luta contra as discriminações e desigualdades.

Por isso, impõe-se que a nova Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e Homens na União 
Europeia seja uma agenda para a acção e um compromisso político tendo por base a 
Plataforma de Acção de Pequim, e que o Conselho a adopte, após parecer do Parlamento 
Europeu, visando dar-lhe maior força política e garantir um novo impulso à política da 
igualdade, tendo em conta que os direitos humanos das mulheres e raparigas são uma parte 
inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. 

Propõe-se também a realização anual de uma Reunião tripartida entre Conselho, Comissão e 
Parlamento Europeu sobre o progresso da Estratégia para a Igualdade de Género na União 
Europeia. Mas, tendo em conta a necessidade de envolver as mulheres e as suas organizações 
em todo este processo, propõe-se a realização de uma Conferência anual sobre a Igualdade de 
Género em que participem organizações de mulheres e organizações sindicais dos diversos 
Estados-Membros, membros do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do Conselho e 
dos Parlamentos nacionais, dando, em cada ano, especial atenção a um tema previamente 
definido.

Insiste-se na entrada imediata em plenas funções do Instituto Europeu para a Igualdade entre 
Homens e Mulheres e no desenvolvimento de todos os indicadores de género que permitam 
acompanhar as questões da igualdade em todas as áreas. É preciso que as Direcções-Gerais da 
Comissão Europeia criem mecanismos de coordenação para realizar um trabalho permanente 
de acompanhamento das políticas da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e 
mulheres.

Sublinha-se a importância de políticas de abordagem integrada da igualdade de género em 
diversa áreas, designadamente económicas, financeiras, comerciais e sociais e orçamentais. 
Apela-se à Comissão e aos Estados-membros que divulguem exemplos de boas práticas e 
denunciem os casos de violação sistemática dos direitos das mulheres, designadamente das 
mulheres trabalhadoras, com destaque para a utilização de “prémios de produção”, de 
“qualidade”, de “produtividade” ou de “assiduidade” que sempre visam condicionar direitos 
de maternidade e paternidade, dificultar o apoio aos filhos ou a outras pessoas dependentes, 
além dos direitos sindicais e políticos.

É preciso não esquecer que é necessário manter uma dupla estratégia, usando a abordagem 
integrada da igualdade de género e continuando com acções específicas, incluindo 
legislativas, orçamentais e de controlo, e que nas propostas políticas onde haja lugar a 
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avaliação do impacto social, este inclua a avaliação da igualdade.
Também no Parlamento Europeu, nas mais diversas áreas, incluindo comissões e delegações 
parlamentares, se deve dar particular importância às questões da igualdade.

Áreas políticas – objectivos

A igualdade de direitos e de oportunidades entre mulheres e homens deve concretizar-se no 
progresso social para todos e não no retrocesso. Por isso, considera-se importante continuar a 
análise da Plataforma de Pequim (Pequim+15) realizada pela Presidência sueca, para, a partir 
daí, não só desenvolver os indicadores adequados mas também estabelecer metas e adoptar as 
políticas necessárias em todas as 12 áreas ali previstas.

Nesta situação de crise, é premente dar prioridade à luta contra a pobreza, revendo as políticas 
macro-económicas, monetárias, sociais e laborais que lhe estão na origem, visando garantir a 
justiça económica e social para as mulheres, desenvolvendo estratégias que promovam uma 
repartição justa do rendimento, garantam rendimentos mínimos, salários e reformas dignas, 
criem mais emprego feminino com direitos, assegurem acesso a serviços públicos de 
qualidade para todas as mulheres e jovens raparigas, melhorem a protecção social e 
respectivos serviços de proximidade, designadamente creches, infantários, jardins de infância, 
centros de dia, centros comunitários de ocupação de tempos livres e de prestação de serviços 
de apoio às famílias, tornando-os acessíveis a todas as mulheres, crianças e idosos. Assim, 
pode-se criar emprego com direitos para as mulheres e contribuir para a inclusão social

Impõe-se insistir na necessidade de medidas urgentes de combate às discriminações salariais e 
de valorização do trabalho, seja através de revisão da directiva existente, seja da elaboração 
de planos sectoriais faseados, com metas precisas, visando acabar com as discriminações 
directas e indirectas, seja incentivando a contratação colectiva, a formação de conselheiros/as 
para a igualdade e a elaboração de planos de igualdade nas empresas e outros locais de 
trabalho.

Não basta apresentar uma comunicação como a C. E. fez, em Julho de 2007, sobre «Reduzir 
as disparidades salariais entre homens e mulheres». Também não é suficiente ficar-se por uma 
análise relativa às causas das disparidades salariais. É urgente apresentar os resultados desta 
análise, esperando-se que a C.E. tire conclusões e avance urgentemente com os passos a dar 
para reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres. 

É precisa mais acção, maior sensibilização e fiscalização dos locais de trabalho visando a 
garantia de melhores condições de trabalho das mulheres, dando atenção às cargas horárias, 
ao cumprimento dos direitos à maternidade e paternidade e à sua função social à conciliação 
entre trabalho, vida familiar e vida pessoal, apelando ao alargamento e pagamento integral das 
licenças de maternidade e parental, à criação da licença de paternidade paga e ao combate a 
actuações que ponham em causa estes direitos.

São precisas políticas e acções que erradiquem a violência contra as mulheres em todas as 
áreas, promovendo os direitos humanos das mulheres, combatendo estereótipos de género e 
todas as discriminações na sociedade e família, incluindo na educação, formação, 
comunicação social e vida política e insistindo em políticas de educação e promoção da 
igualdade.
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É preciso dar toda a atenção à situação das mulheres que trabalham com os cônjuges nos 
domínios da agricultura, artesanato, comércio e pesca e das pequenas empresas familiares 
onde a situação das mulheres é mais vulnerável do que a dos homens, visando novas medidas
que protejam a maternidade, eliminem a discriminação indirecta, assegurem a protecção e a 
segurança social bem como outros direitos das mulheres, incluindo das mulheres com estatuto 
de actividade independente.

Apesar dos progressos na área da saúde sexual e reprodutiva, persistem ainda muitos 
problemas, pelo que se impõe assegurar que as mulheres tenham o controlo dos seus direitos 
sexuais e reprodutivos.

Insiste-se no cumprimento de algumas importantes Resoluções do PE, designadamente as 
Resoluções de 10 de Fevereiro: n.º 18/2010 sobre a prevenção de tráfico de seres humanos e 
n.º 21/2010 sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia.


