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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia - 2010
(2010/2138(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, nº 3, segundo parágrafo, 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. ° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o  Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 18 de Dezembro de 
2009, sobre  "Igualdade entre Homens e Mulheres – 2010" (COM (2009) 0694),

– Tendo em conta os relatórios anuais da Comissão sobre a igualdade entre mulheres e 
homens na União Europeia 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 
(respectivamente COM (2001) 0179, COM (2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 e 
COM(2008)0010),

– 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 Comunicação da Comissão, de 3 de Outubro de 2008, intitulada "Um 
melhor equilíbrio entre as várias esferas da vida: redobrar esforços para conciliar vida 
profissional, privada e familiar" (COM(2008)0635),

– 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 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 Convenção das Nações Unidas de 1979 sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW),

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade de Género, adoptado pelo Conselho 
Europeu de 23 e 24 de Março de 2006,

                                               
1 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Março de 2007, sobre um roteiro para a 
igualdade entre homens e mulheres 2006-20101,

– Tendo em conta o parecer do Comité Consultivo sobre a Igualdade de Oportunidades 
entre Homens e Mulheres no que respeita às disparidades salariais entre os sexos, 
aprovado, em 22 de Março de 2007,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de Setembro de 2008, sobre a igualdade entre 
mulheres e homens – 20082,

– 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 mulheres3,

– 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 e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2010),

A. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental da 
UE, reconhecido no Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, e considerando que persistem ainda numerosas desigualdades entre 
mulheres e homens,

B. Considerando que a União Europeia não foi poupada pela crise económica e financeira, 
que se reconheceu devastadora para os empregos das mulheres bem como para os dos 
homens e que, a longo prazo, poderá vir a afectar maioritariamente as mulheres,

C. Considerando que os dados estatísticos avaliados por sexo são necessários para comparar 
o impacto da crise sobre as mulheres e sobre os homens; considerando também que o 
Instituto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres dispõe de capacidades 
importantes na matéria,

D. Considerando que a taxa de desemprego das mulheres é frequentemente subestimada 
devido ao facto de não serem contabilizadas as taxas de inactividade das mulheres (2/3 de 
63 milhões de não activos dos 25 aos 64 anos) e das taxas de desemprego a tempo parcial 
que, no entanto, são elevadas,

E. Considerando que as mulheres estão em desvantagem no mercado de trabalho devido a 
contratos a tempo parcial, contratos por tempo determinado involuntários, ou ainda ,  
níveis de remuneração inferiores aos homens; considerando que esta desvantagem 
constitui risco de pobreza mais elevado para as mulheres do que para os homens,

F. Considerando que as disparidades salariais persistem e que, apesar dos esforços e dos 
progressos realizados, elas representam ainda hoje, em média, 18% na União Europeia, e 
ultrapassam mesmo os 25% em certos países,

                                               
1 JO C 301E de 13.12.2007, p. 56.
2 JO C 295E de 4.12.2009, p. 35.
3 JO C 16E, de 22.1.2010, p.21.
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G. Considerando que a maternidade não deveria constituir um entrave à carreira das mulheres 
e que as estatísticas demonstram claramente que as mulheres que têm filhos consagram 
menos horas ao trabalho do que aquelas que os não têm, contrariamente aos pais de 
família, que trabalham mais do que os homens sem filhos,

H. Considerando que, por ocasião do Conselho Europeu de Barcelona, realizado em Março 
de 2002, os Estados-Membros foram convidados a envidar esforços tendentes à criação, 
até 2010, de estruturas de acolhimento para no mínimo, 90% das crianças com idades 
compreendidas entre os três anos e a idade da escolaridade obrigatória e um mínimo de 
33% das crianças com idade inferior a três anos mas que, em vários países, o número de 
estruturas desta natureza continua a ser insuficiente,

I. Considerando que a taxa de emprego das mulheres está correlacionada com as suas 
responsabilidades familiares; considerando que mais de 20 milhões de europeus (dos 
quais, dois terços são mulheres) têm a seu cargo adultos dependentes, o que os impede de 
exercer uma actividade profissional a tempo inteiro; considerando que este fenómeno tem 
tendência a agravar-se com o envelhecimento das populações,

J. Considerando que é necessário combater os estereótipos que frequentemente orientam as 
crianças para domínios habitualmente reconhecidos como femininos ou masculinos e que 
importa assegurar a diversidade das escolhas profissionais;

K. Considerando que muito poucas raparigas optam pelos ramos científicos, o que tem por 
consequência uma forte segregação sectorial,

L. Considerando que as mulheres são geralmente mais habilitadas academicamente do que os 
homens (58,9% de diplomas obtidos) mas que estão menos representadas nos lugares de 
responsabilidade das empresas, da administração pública e dos órgãos políticos,

M. Considerando que a Rede Europeia de mulheres que ocupam lugares de responsabilidade 
na economia e na política, criada em Junho de 2008, pode contribuir para melhorar o 
equilíbrio entre homens e mulheres em cargos de responsabilidade,

N. Considerando que a aceitação da igualdade entre homens e mulheres nas nossas 
sociedades passa por uma melhor representatividade política das mulheres aos níveis tanto 
europeu como nacional, regional e local; considerando que, em certos Estados-Membros, 
a percentagem de mulheres nos parlamentos nacionais não ultrapassa os 15%,

O. Considerando que as mulheres são mais ameaçadas pela pobreza do que os homens devido 
a percursos profissionais descontínuos, a níveis de remuneração e a reformas menos 
elevados; considerando que, no contexto do ano europeu consagrado à luta contra a
pobreza, não nos dedicámos o suficiente às causas profundas da pobreza,

P. Considerando que o ano de 2011 será consagrado ao voluntariado e sublinhando o papel 
positivo que poderá ter a promoção do princípio da igualdade entre homens e mulheres 
nos programas de voluntariado,
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Q. Considerando que as mulheres pertencentes às minorias, nomeadamente as mulheres 
romanichéis, são frequentemente vitimas de descriminações e que o risco de exclusão é 
particularmente elevado para elas,

R. Considerando que a violência para com as mulheres é um atentado aos seus direitos 
fundamentais e constitui um entrave à igualdade; considerando que 20 a 25% das 
mulheres na Europa sofrem violências físicas durante a sua vida; considerando que as 
violências psicológicas são tão devastadoras como as violências físicas,

1. Lembra que os sectores afectados pela crise foram sobretudo sectores maioritariamente 
masculinos, tais como os sectores da construção e da indústria, mas que a crise se alargou 
a outros sectores onde o número de mulheres é significativo, aumentando assim a taxa de 
desemprego feminino;

2. Solicita que o impacto da crise sobre as mulheres seja quantificado e medido mercê da 
elaboração de estatísticas exactas cujos indicadores, discriminados por sexo, sejam 
regularmente actualizados e reavaliados; acrescenta que estas estatísticas deveriam 
possibilitar uma melhor definição dos problemas conjunturais, bem como  estruturais para 
facilitar a saída da crise e promover a difusão das boas práticas;

3. LLLembra que as desigualdades entre as mulheres e os homens subsistem, apesar da 
crescente participação das mulheres no mercado de trabalho; sublinha que a crise 
económica e financeira deve ser enfrentada como uma oportunidade para fazer novas e 
inovadoras propostas no que respeita à taxa de emprego, aos níveis de remuneração, ao 
tempo de trabalho e à ocupação de lugares de responsabilidade;

4. Recorda que a emergência de novos sectores potencialmente ricos na criação de 
empregos, tais como a ecologia, o ambiente ou as novas tecnologias, deve ser tomada em 
conta aquando da elaboração das políticas de emprego; sublinha, no que respeita a este 
assunto, que as mulheres têm um papel importante a desempenhar nestes sectores; convida 
os Estados-Membros a incentivar as jovens a optarem por este tipo de cursos; incentiva a 
Comissão Europeia a assegurar uma comunicação contínua sobre estas novas 
perspectivas;

5. Lembra que as empresas da economia social (fundações, seguros, cooperativas) podem 
desempenhar um papel fulcral no relançamento económico e que os seus assalariados são 
maioritariamente mulheres; convida os Estados-Membros a considerar seriamente este 
tipo de actividade aquando da elaboração das políticas de relançamento;

6. Insiste na questão da luta contra as disparidades salariais como uma prioridade; lamenta, a 
este propósito, que a Comissão Europeia não tenha relançado devidamente o debate a 
nível europeu, em particular através de uma revisão da legislação existente relativa à 
aplicação do princípio da igualdade das remunerações entre mulheres e homens, conforme 
solicitado pelo Parlamento Europeu na sua Resolução de 18 de Novembro de 2009;

7. Insta  o Conselho e a Comissão Europeia a reforçar o respeito pela igualdade entre 
homens e mulheres na estratégia Europa 2020 e a assegurar a sua aplicação real nas 
diferentes vertentes da estratégia;
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8. Solicita que, dadas as desigualdades persistentes entre homens e mulheres, seja lançada 
uma reflexão à escala europeia para combater os estereótipos ligados às funções 
respectivas dos homens e das mulheres;

9. Solicita que sejam feitas propostas concretas para conciliar a vida profissional e a vida 
privada, sobretudo no que respeita à assistência a pessoas dependentes e à guarda de 
crianças,

10. Solicita à Comissão Europeia que se assegure de que as diferentes legislações europeias 
relativas à conciliação da vida profissional com a vida privada são correctamente 
transpostas pelos Estados-Membros;

11. Convida os Estados-Membros a aplicar e/ou a reforçar as estruturas de acolhimento para  
crianças, tais como creches ou  infantários, para que se tornem abordáveis, de qualidade e 
acessíveis à maioria da população; considera que estas estruturas constituem um apoio não 
negligenciável aos pais, sendo susceptíveis de favorecer o acesso ao mercado de trabalho;

12. Insiste no facto de a educação ter um papel central para inculcar nas crianças , desde a 
mais tenra idade, a noção da igualdade homens-mulheres; convida os Estados-Membros a 
levar a cabo programas de informação e de sensibilização ao longo de toda a escolaridade 
a fim de promover os valores da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, 
principalmente o seu artigo 23.º;

13. Sublinha a necessidade de deixar aos jovens a liberdade de fazer as suas escolhas 
profissionais; lembra, a este propósito, que é importante que os educadores não orientem 
automaticamente os seus alunos para vias profissionais em função de estereótipos sexistas;

14. Convida os Estados-Membros a adoptar medidas destinadas a evitar que as raparigas se 
orientem automaticamente para os cursos e carreiras tradicionalmente femininas;

15. Louva os esforços realizados ao nível europeu para aumentar a representação feminina nas 
esferas políticas; encoraja a participação das mulheres em todas as instituições europeias, 
principalmente em postos de responsabilidade; sublinha, todavia, que esforços 
suplementares devem ser feitos aos níveis nacional, regional e municipal;

16. Lembra que apenas 3% das grandes empresas têm uma mulher como responsável máxima 
no seu órgão de decisão supremo; convida os Estados-Membros a tomar medidas efectivas 
garantindo uma melhor representatividade das mulheres nas grandes sociedades cotadas 
na bolsa e nos conselhos de administração das empresas em geral;

17. Convida os Estados-Membros a identificar as empresas que promovem a igualdade entre 
homens e mulheres e a conciliação entre a vida profissional e a vida privada e a difundir 
largamente as melhores práticas, principalmente por meio das Câmaras do Comércio e da 
Indústria;

18. Incentiva o intercâmbio regular de informações e de experiências entre os actores da 
promoção da igualdade entre homens e mulheres para apoiar a aplicação de boas práticas 
a todos os níveis: europeu, nacional, regional e local, e nos sectores privados e públicos;
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19. Convida os Estados-Membros e a Comissão Europeia a dispensar especial atenção aos 
grupos de mulheres vulneráveis: as mulheres deficientes, idosas, migrantes ou 
pertencentes a minorias  representam grupos específicos que requerem a aplicação de 
medidas adaptadas às suas condições; convida a Comissão a assegurar uma continuidade 
de forma a que o ano europeu 2011, consagrado ao voluntariado, incentive também a 
promoção da igualdade entre homens e mulheres;

20. Recorda que as mulheres deficientes são frequentemente descriminadas nos domínios da 
vida social, cultural, política e profissional; convida a Comissão e os Estados-Membros a 
fazer propostas concretas com o objectivo de melhorar as suas situações;

21. Convida a Comissão e os Estados-Membros a dedicar uma especial atenção às mulheres 
romanichéis aquando da aplicação da estratégia europeia para a integração dos Roma;

22. Advoga do acesso das mulheres e dos homens às informações relativas aos cuidados de 
saúde reprodutiva e do direito das mulheres a acederem aos serviços neste âmbito;

23. Lembra que a violência contra as mulheres constitui um obstáculo considerável à 
realização da igualdade entre as mulheres e os homens; convida a Comissão a iniciar a 
elaboração de uma proposta de directiva global sobre a prevenção e o combate a todas as 
formas de violência contra as mulheres, sejam estas físicas, sexuais ou psicológicas, 
designadamente o tráfico de mulheres;

24. Congratula-se com os esforços envidados ao nível comunitário e nacional para combater a 
violência exercida sobre as mulheres, mas sublinha que este fenómeno continua a ser um 
problema crucial que ainda não foi resolvido; saúda o relançamento do debate sobre este 
tipo de violências, nomeadamente através da criação da Ordem de Protecção Europeia;
convida as presidências subsequentes da União Europeia a prosseguir nesta via;

25. Convida os Estados-Membros a assegurar uma melhor formação do pessoal de polícia, 
judiciário e social bem como dos elementos das estruturas adaptadas a todos os casos de 
violência exercida sobre as mulheres, incluindo as formas de violência graves e raras, 
como a vitriolagem;

26. 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

A crise financeira, económica e social que vivemos actualmente tem repercussões desastrosas 
nas taxas de desemprego, nas condições de vida dos nossos cidadãos e nas nossas sociedades 
em geral. As mulheres foram gravemente afectadas por esta crise: verdadeiramente, nas suas 
condições de trabalho, no acesso ao emprego, no seu lugar na sociedade, em geral, e na 
igualdade entre homens e mulheres, em particular.  A Comissão Europeia, no seu relatório 
anual 2010, apontou com justeza os desafios que nos esperam no que concerne à igualdade 
entre homens e mulheres ao sair desta crise.

No seu relatório, a relatora fez menção de insistir sobre a necessidade de identificar com 
precisão as consequências reais da crise no que se refere às mulheres. A primeira das 
consequências diz respeito ao emprego das mulheres. Com efeito, elas foram, em média, 
afectadas mais tarde do que os homens na medida em que a sua presença é mais importante 
nos sectores que resistiram durante mais tempo às consequências da crise (saúde, educação, 
apoio social...) Todavia, estes sectores também correm o risco de ser afectados durante mais 
tempo, o que provocaria, a longo prazo, uma vulnerabilidade das mulheres em relação aos 
homens. Assim sendo, quer se trate do nível dos rendimentos, das condições de trabalho e de 
contratação ou ainda do acesso ao emprego, as mulheres foram severamente afectadas e 
arriscam-se a ver as suas situações deteriorarem-se se não se aplicarem rapidamente medidas 
concretas. Efectivamente, as mulheres, remetidas para empregos a tempo parcial e para 
contratos a tempo determinado com salários frequentemente insuficientes, estão claramente 
em desvantagem no mercado de trabalho.  A igualdade entre homens e mulheres no que se 
refere ao emprego não deve continuar a ser apenas uma tendência, deve, sim, ser uma 
realidade. É por isso que se afigura importante que os governos, os Estados-Membros e a 
Comissão Europeia velem por que as políticas de igualdade entre homens e mulheres sejam 
mantidas e que os orçamentos que lhes são concedidos não sejam revistos em baixa.

Contudo, a crise não deve ser unicamente compreendida numa perspectiva negativa.  Ela deve 
ser entendida como uma oportunidade para os governantes de se questionarem com o 
objectivo de considerar as suas políticas com base em novas perspectivas.  A crise deve, 
efectivamente, permitir-nos reconsiderar as respectivas funções dos homens e das mulheres 
nas nossas sociedades. Esta questão passa especialmente pela integração completa da 
igualdade entre as mulheres e os homens em todas as políticas. Este ideal de igualdade 
deveria ser alcançado por meio de medidas concretas e duráveis, principalmente no âmbito da 
educação. As crianças devem, desde cedo, ser familiarizadas com o princípio da igualdade 
dos sexos para evitar que os estereótipos sexistas perdurem. Seja por meio de uma informação 
contínua, de campanhas de sensibilização ou, ainda por meio de orientação dos rapazes e das 
raparigas para áreas tradicionalmente reservadas aos homens ou às mulheres, a educação e a 
formação de jovens estão na base da igualdade.

A relatora teve também a intenção de insistir sobre a importância do papel das mulheres nos 
meios de decisão tradicionalmente reservados aos homens. Quer se trate de conselhos de 
administração das grandes empresas cotadas na bolsa ou da sua representatividade política, as 
mulheres devem poder aceder a lugares compatíveis com as suas competências. Com efeito, 
frequentemente mais habilitadas do que os homens, elas nem sempre têm acesso a lugares de 
responsabilidade, o que, efectivamente, cria uma discrepância entre os seu nível de formação 
e o seu estatuto.
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Por outro lado, é importante referir a dimensão homens-mulheres no quadro da luta contra a 
pobreza. Sendo 2010 o Ano Europeu da Luta Contra a Pobreza, deve ser prestada uma 
atenção especial às mulheres mais vulneráveis. Quando a sua vulnerabilidade resulta de uma 
deficiência, do seu estatuto de migrante ou da sua pertença a uma minoria, deveriam ser 
tomadas medidas específicas a fim de impedir que caiam em situações precárias e favorecer a 
sua integração social. A este propósito, a relatora lembra que a Comissão Europeia, no que 
respeita à estratégia europeia de integração dos Roma, deveria consagrar uma parte 
significativa à integração das mulheres romanichéis.

A promoção da igualdade passa também pela luta contra as violências exercidas para com as 
mulheres. Note-se que todas as violências físicas, psicológicas ou sexuais, qualquer que seja o 
seu nível de gravidade, devem ser combatidas e condenadas.  Combater as violências sexistas, 
é lançar campanhas de sensibilização e educar as crianças e os jovens para os perigos que 
representam estas violências. Condenar as violências sexistas é definir juridicamente os actos 
violentos baseados no sexo, é prever sanções proporcionais aos actos.  A título de exemplo, a 
vitriolagem é uma prática de violência que, infelizmente, ainda é exercida em certos Estados-
Membros. Os tabus ligados a certos tipos de violência contra as mulheres persistem nas 
nossas sociedades. Estas violências são, à partida, profundamente ignoradas, o que tem por 
consequência uma minimização das sequelas físicas e psicológicas, todavia consideráveis.


