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Proposta de resolução (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0234/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia da UE para a Igualdade de 
Género

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 6.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 21.º e 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia,

– Tendo em conta o relatório de 2019 da Comissão sobre a igualdade entre homens e 
mulheres na UE,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de fevereiro de 2014, sobre a exploração sexual 
e a prostituição e o seu impacto na igualdade dos géneros1,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

A. Considerando que é da maior importância salvaguardar os direitos das mulheres e dos 
homens, assegurando simultaneamente o respeito pelo seu igual valor e pelas suas 
características únicas e garantido que, nas suas diferenças, se complementem 
mutuamente;

B. Considerando que o direito à igualdade de tratamento é um direito fundamental 
determinante, consagrado nos Tratados da UE e na Carta dos Direitos Fundamentais, e é 
essencial para o desenvolvimento do princípio da igualdade de tratamento;

C. Considerando que qualquer forma de violência contra mulheres e homens constitui uma 
violação dos direitos humanos; que as medidas legislativas e os programas de 
sensibilização não devem exacerbar o antagonismo entre os dois sexos, mas ter em 
conta e procurar eliminar quaisquer violações ou desigualdades manifestas;

D. Considerando que o tráfico de seres humanos é uma das violações mais perversas dos 

1 JO C 285 de 29.8.2017, p. 78.
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direitos fundamentais e da dignidade humana; que as mulheres e as raparigas 
representam 80 % das vítimas registadas de tráfico e 95 % das vítimas registadas de 
tráfico para fins de exploração sexual; que o tráfico de seres humanos é um ramo em 
crescimento da criminalidade organizada, uma forma de escravatura e uma violação dos 
direitos humanos e incide principalmente em mulheres e crianças, em especial para 
efeitos de exploração sexual; que o mercado da prostituição e a indústria da pornografia 
alimentam o tráfico de mulheres e crianças e agravam a violência contra elas; que os 
Estados-Membros devem definir as suas políticas sociais e económicas de modo a 
ajudar as mulheres e as raparigas vulneráveis a abandonar a prostituição, nomeadamente 
através da introdução de políticas sociais e económicas específicas concebidas para as 
ajudar;

E. Considerando que as situações de pobreza e exclusão social têm causas estruturais que é 
necessário erradicar e inverter, designadamente através de políticas de emprego, da 
habitação, da mobilidade, do empreendedorismo e de acesso a serviços públicos; que a 
prostituição e o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, para exploração 
sexual constituem uma forma de escravatura e um ataque direto à dignidade humana; 
que, em resultado da subida do crime organizado e da sua rentabilidade, o tráfico de 
seres humanos está a aumentar em todo o mundo; 

F. Considerando que o assédio moral ou sexual de mulheres e homens no local de trabalho 
e em casa deve ser condenado sem reservas;

G. Considerando que as mulheres devem ter o direito de optar por se dedicarem ao seu 
papel de mães, uma vez que tal é fundamental para a próxima geração; que o declínio 
demográfico que todos os Estados-Membros enfrentam é causa de grande apreensão e 
um incentivo para apoiar as mães e as suas famílias; que as mulheres grávidas devem ter 
acesso a excelente assistência médica, apoio e informação para levarem a gravidez a 
bom termo; que, na UE, a taxa de fertilidade é insustentavelmente baixa, com apenas 
1,55 filhos por mulher;

H. Considerando que as mulheres têm êxito em muitas áreas de trabalho, por exemplo, 
como prestadoras informais de cuidados, professoras, juízes, médicas e enfermeiras2, e 
constituem a maioria dos licenciados em todos os domínios, exceto no das tecnologias 
da informação e da engenharia3;

1. Insta os Estados-Membros a garantirem um tratamento justo e equitativo das mulheres e 
dos homens e a eliminarem a discriminação e todas as formas de violência, respeitando 
as diferenças existentes em relação às características do sexo ou da raça;

2. Apela à promoção de uma sociedade baseada no reconhecimento do mérito e que não 
imponha quotas como único instrumento para garantir o equilíbrio de género nas 
carreiras, nos cargos de liderança, na vida doméstica e na educação; reconhece a 
complementaridade entre homens e mulheres, que são de igual valor e têm as suas 

2 Organização Mundial da Saúde, Documento de trabalho 1 sobre o pessoal de saúde, Gender equity in the health 
workforce: Analysis of 104 countries (Igualdade de género entre o pessoal de saúde: análise de 104 países), março 
de 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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próprias capacidades e pontos fortes complementares;

3. Incentiva os Estados-Membros a promoverem a unidade fundamental da família, 
defendendo e apoiando o papel das mães numa altura em que as taxas de natalidade 
perigosamente baixas em toda a UE ameaçam a sobrevivência das nossas nações; exorta 
os Estados-Membros a melhorarem as medidas relativas à licença de maternidade, tendo 
em conta o trabalho doméstico não remunerado realizado pelas mulheres;

4. Incentiva os Estados-Membros a procurarem resolver problemas como as taxas mais 
elevadas de suicídio, homicídio e falta de domicílio fixo entre os homens;

5. Exorta os Estados-Membros a combaterem todos os tipos de criminalidade organizada, 
em particular o tráfico de seres humanos, a prostituição e a pornografia, que constituem 
uma forma de abuso e degradação das suas vítimas, na sua maioria mulheres e crianças; 
insta os Estados-Membros a apoiarem a instauração de ações penais contra os que 
compram abusos sexuais e a apoiarem e protegerem as suas vítimas;

6. Reconhece que a exploração sexual para fins de gestação para outrem e de reprodução, 
como os casamentos forçados, a prostituição e a pornografia, é inaceitável e constitui 
uma violação da dignidade humana e dos direitos humanos;

7. Apela ao respeito da soberania dos Estados-Membros e das competências nacionais no 
domínio dos direitos das mulheres, incluindo a legislação sobre o aborto e a educação 
sexual, relativamente ao qual não existe legislação internacional juridicamente 
vinculativa; condena veementemente todas as ideologias que apoiam a mutilação genital 
feminina, a esterilização forçada, os denominados «crimes de honra» e os casamentos 
forçados; incentiva a Comissão e os Estados-Membros a promoverem o modo de vida 
europeu, instaurando ações penais contra todos os autores dessas práticas degradantes; 
condena, por conseguinte, a migração em larga escala e as subsequentes tentativas de 
islamização da Europa como uma ameaça à nossa segurança e um ataque à liberdade 
religiosa e aos direitos das mulheres;

8. Realça o facto de a violência contra as mulheres ser uma das causas profundas de estas 
passarem por situações de sem-abrigo; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a 
tomarem as medidas necessárias para evitar que a violência contra as mulheres 
provoque ou prolongue a condição de sem-abrigo longos períodos;

9. Exorta os Estados-Membros a prestarem apoio às vítimas de abusos, em especial 
mulheres e crianças vulneráveis, oferecendo abrigo, assistência psicológica e outra 
ajuda de ordem prática;

10. Solicita aos Estados-Membros, tendo em conta os benefícios comprovados do leite 
materno para os recém-nascidos, que promovam a amamentação, em especial no caso 
dos lactentes prematuros; exorta os Estados-Membros a apoiarem políticas que 
melhorem a aceitação do leite materno, através da amamentação ou doação de leite, 
para os lactentes prematuros, e a promoverem o recurso transfronteiras a bancos de 
leite, a fim de garantir que as mulheres nas regiões fronteiriças possam recorrer a este 
apoio sempre que necessário;

11. Incentiva os Estados-Membros a apoiarem as mulheres e os homens na resolução dos 
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seus problemas sociais, psicológicos e de saúde, tendo em conta os diferentes problemas 
que enfrentam, incluindo os que afetam particularmente os homens, como as taxas mais 
elevadas de suicídio, a privação dos direitos parentais na sequência da dissolução do 
matrimónio e a elevada percentagem de sem-abrigo;

12. Reitera que as mulheres devem poder ter acesso aos mesmos empregos e beneficiar das 
mesmas taxas de remuneração quando o seu trabalho e as suas capacidades são iguais 
aos de um homem;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

Or. en


