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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 os artigos 2.º e 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE), bem 
como os artigos 6.º, 8.º, 10.º, 83.º, 153.º, 157.º e 168.º, n.º 7, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta as diretivas da UE, desde 1975, sobre os diferentes aspetos da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres (Diretiva 79/7/CEE1, Diretiva 
86/613/CEE2, Diretiva 92/85/CEE3, Diretiva 2004/113/CE4, Diretiva 2006/54/CE5, 
Diretiva 2010/18/UE6 e Diretiva 2010/41/UE7),

– Tendo em conta a Diretiva 2019/1158/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 

1 Diretiva 79/7/CEE do Conselho, de 19 de dezembro de 1978, relativa à realização progressiva do princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social (JO L 6 de 10.1.1979, p. 24);
2 Diretiva 86/613/CEE do Conselho, de 11 de dezembro de 1986, relativa à aplicação do princípio da igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma atividade independente, incluindo a atividade agrícola, 
bem como à proteção da maternidade (JO L359 de 19.12.1986, p. 56).
3 Diretiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho (JO 
L 348 de 28.11.1992, p. 1).
4 Diretiva 2004/113/CE do Conselho de 13 de dezembro de 2004, que aplica o princípio de igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento (JO L 373 de 21.12.2004, p. 
37).
5 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 (JO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
6 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 
(JO L 68 de 18.3.2010, p. 13).
7 Diretiva 2010/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de julho de 2010, relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma atividade independente e que 
revoga a Diretiva 86/613/CEE do Conselho (JO L 180 de 15.7.2010, p. 1).
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de junho de 2019, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos 
progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de dezembro de 2013, sobre saúde e direitos em 
matéria de sexualidade e de reprodução9,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente os seus 
princípios n.ºs 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 e 15,

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

A. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres constitui um valor fundamental 
da União Europeia e um princípio horizontal que a UE deve respeitar em todas as suas 
ações;

B. Considerando que as políticas de igualdade de género são motores de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e condição prévia para promover a prosperidade, a 
competitividade e o emprego, bem como a inclusão e a coesão social;

C. Considerando que a UE, que em todas as suas ações é obrigada a promover a igualdade 
entre homens e mulheres, deve atuar nos domínios para os quais tenha competência nos 
termos dos Tratados, mas pode também contribuir para a promoção de boas práticas 
entre os Estados-Membros noutros domínios;

D. Considerando que, embora a igualdade entre homens e mulheres tenha sido em grande 
medida alcançada na UE, há ainda que resolver questões importantes, como as 
disparidades salariais e de pensões entre homens e mulheres, a violência contra as 
mulheres, os casamentos forçados, a mutilação genital feminina, a representação das 
mulheres na vida pública e na ciência, bem como o equilíbrio entre a vida familiar e 
profissional;

E. Considerando que os Estados-Membros são os principais responsáveis por garantir o 
progresso social e o crescimento económico, por exemplo através de reformas 
estruturais nacionais e de políticas orçamentais sólidas; que as iniciativas da UE não 
podem, nem devem, procurar substituir-se às responsabilidades nacionais neste 
domínio;

F. Considerando que a UE dispõe de meios para ajudar os Estados-Membros a procederem 
ao intercâmbio de boas práticas, apoiando os que delas necessitem, em especial no 
domínio da igualdade e da disparidade salarial entre homens e mulheres;

G. Considerando que a UE adotou legislação importante e possibilitou a realização de 
progressos fundamentais na consecução da igualdade entre homens e mulheres;

H. Considerando que uma em cada três mulheres na UE com 15 anos ou mais foi vítima de 

8 JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
9 JO C 468 de 15.12.2016, p. 66.
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alguma forma de violência física e/ou sexual10, uma em cada duas foi vítima de assédio 
sexual e uma em cada dez foi vítima de assédio em linha;

I. Considerando que a violência contra as mulheres em todas as suas formas (violência 
física, sexual, psicológica, económica ou cibernética) constitui uma violação dos 
direitos humanos e um dos maiores obstáculos à consecução da igualdade entre homens 
e mulheres; que uma vida sem violência é uma condição para a igualdade;

J. Considerando que o tráfico de seres humanos constitui uma das violações mais 
flagrantes dos direitos fundamentais e da dignidade humana; que as mulheres e as 
raparigas representam 80 % das vítimas de tráfico registadas 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 e uma violação dos direitos 
humanos e que incide principalmente sobre mulheres e crianças, em especial para 
efeitos de exploração sexual; que o mercado da prostituição alimenta o tráfico de 
mulheres e crianças e agrava a violência contra elas; que os Estados-Membros têm de 
conceber 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;

K. que a prostituição, o tráfico de seres humanos, especialmente mulheres e crianças, para 
exploração sexual é uma forma de escravidão incompatível com a dignidade humana, 
em particular nos países onde a indústria do sexo foi legalizada; que, em resultado da 
subida do crime organizado e da sua rentabilidade, o tráfico de seres humanos está a 
aumentar em todo o mundo;

L. Considerando que a gestação para outrem é uma forma moderna de escravatura, tráfico 
de seres humanos, comércio infantil e exploração comercial das mulheres, que pode 
levantar questões emocionais e jurídicas no que diz respeito à parentalidade e aos 
direitos de custódia;

M. Considerando que se estima que pelo menos 500 mil mulheres na Europa e 200 milhões 
de mulheres em todo o mundo vivem com as consequências físicas e psicológicas da 
mutilação genital feminina para o resto da vida;

N. Considerando que, de acordo com a ONU, quase 35 % das mulheres em todo o mundo 
já foram vítimas de assédio moral ou sexual no local de trabalho ou de assédio com 
consequências graves em termos de aspirações pessoais e profissionais, o que é 
prejudicial para a autoestima das mulheres e para a sua posição negocial com vista a 
uma remuneração mais justa; que uma remuneração mais justa e a independência 
económica são um requisito fundamental para que as mulheres possam abandonar uma 
relação abusiva e violenta;

O. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres só pode ser alcançada 
assegurando a sua igualdade perante a lei, bem como a igualdade de oportunidades no 
acesso à educação, à formação e ao emprego;

10 Inquérito realizado pela FRA em 2014, o mais abrangente a nível da UE neste domínio, tendo por base 28 
Estados-Membros.
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P. Considerando que a disparidade salarial entre homens e mulheres se define como a 
diferença entre a remuneração média bruta por hora dos homens e das mulheres, 
expressa como percentagem da remuneração média bruta por hora dos homens; que 
cerca de dois terços da disparidade salarial entre homens e mulheres não podem ser 
explicados por diferenças de género nos atributos do mercado de trabalho – como a 
idade, a experiência, a educação, a categoria profissional, o tempo de trabalho ou outros 
fatores observáveis –, o que demonstra que existe um claro fator discriminatório, com 
uma discriminação de género também cruzada com múltiplas formas de discriminação; 
que uma abordagem intersetorial é fundamental para compreender as múltiplas formas 
de discriminação que agravam a disparidade salarial entre homens e mulheres no caso 
das mulheres com uma combinação de identidades, bem como a intersecção entre o 
género e outros fatores sociais;

Q. que a prestação de cuidados e o trabalho doméstico não remunerados são 
principalmente realizados por mulheres, o que tem impacto no emprego e na progressão 
na carreira e contribui para a disparidade salarial e de pensões entre homens e mulheres;

R. Considerando que as estimativas mostram que 80 % de todos os cuidados na UE são 
prestados por prestadores de cuidados informais, na sua maioria mulheres (75 %), o que 
indica a existência de disparidades de género em termos de prestação de cuidados, que 
influenciam fortemente as disparidades nas pensões; que mais de 50 % dos cuidadores 
de idade inferior a 65 anos combinam a prestação de cuidados com um emprego, 
mantendo um difícil equilíbrio entre as duas atividades; que as pessoas que prestam 
cuidados podem, com frequência, ocupar empregos pouco qualificados e mal 
remunerados, que podem ser adaptados ao seu horário de prestação de cuidados, bem 
como ser obrigadas a reduzir o seu horário de trabalho ou a abandonar o trabalho 
remunerado; que entre 7 % e 21 % dos cuidadores informais diminuem o seu horário de 
trabalho e entre 3 % e 18 % abandonam do mercado de trabalho;

S. Considerando que existem deficiências na adequação dos sistemas de acolhimento de 
crianças nos vários Estados-Membros às necessidades dos progenitores, inclusive os 
solteiros (sobretudo mães solteiras), e que persistem dificuldades em conciliar a vida 
familiar, privada e profissional, especialmente no que diz respeito às mulheres; que as 
mulheres com mais de 45 anos se encontram, com frequência, em situação de 
subemprego e em condições muito piores do que as dos homens, especialmente quando 
voltam ao trabalho após a licença de maternidade ou parental ou quando são forçadas a 
conciliar o trabalho com a responsabilidade de cuidar de pessoas dependentes;

T. Considerando que a proteção da maternidade é um direito que deve ser plenamente 
respeitado;

U. Considerando que o direito a salário igual por trabalho igual ou de igual valor, ainda 
que consagrado na lei, nem sempre é garantido; que a disparidade de género em matéria 
de remuneração por hora na UE é de 14,1 %, embora esta diferença varie 
significativamente entre os Estados-Membros11; que as ramificações da disparidade 
salarial entre homens e mulheres incluem uma disparidade entre homens e mulheres de 

11 Ver dados sobre a disparidade salarial entre homens e mulheres em 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
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29,1 % em matéria de pensões12;

V. Considerando que a pobreza e a exclusão social na Europa atinge as mulheres de forma 
desproporcionada, em particular as mães solteiras, as mulheres com deficiência, as 
mulheres idosas e as mulheres de zonas rurais e remotas; que 15 % dos agregados 
familiares com crianças a nível da UE são famílias monoparentais; que, em média, 85 % 
destes agregados familiares são mantidos por mães solteiras e que, em 2017, 47 % das 
famílias monoparentais se encontravam em risco de pobreza ou de exclusão social; que 
a falta de habitação é um problema que afeta cada vez mais mulheres;

W. Considerando que as mulheres das zonas rurais enfrentam inúmeros desafios, 
nomeadamente níveis de vida mais baixos, oportunidades de emprego mais limitadas, 
um relativo isolamento em relação aos mercados, acesso limitado a infraestruturas, 
designadamente a infraestruturas rurais, serviços públicos e cuidados de saúde, acesso à 
educação e informação sobre oportunidades educativas, estando sub-representadas nos 
fóruns de tomada de decisão; que as mulheres podem desempenhar trabalho invisível 
nas explorações agrícolas devido à inexistência de um estatuto de cônjuge colaborador 
que permita que o seu trabalho seja reconhecido pelos sistemas nacionais;

X. Considerando que 46 milhões de mulheres e raparigas com deficiência vivem na União 
Europeia; que este número representa cerca de 60 % da população total de pessoas com 
deficiência; que a maioria das deficiências sobrevém com a idade;

Y. que mais de metade das mulheres portadoras de deficiência em idade ativa estão 
economicamente inativas; que, em todos os Estados-Membros, a taxa de privação 
material grave das mulheres portadoras de deficiência é superior à das mulheres sem 
deficiência;

Z. que a percentagem de homens que trabalham no setor digital é três vezes superior à 
percentagem de mulheres; que a promoção do emprego de mais mulheres no setor 
digital e noutros setores do futuro é de importância vital para combater as disparidades 
salariais e de pensões entre homens e mulheres e garantir a sua independência 
económica, bem como para criar novas oportunidades de emprego, inclusive para os 
grupos normalmente excluídos do mercado de trabalho; que, neste contexto, é essencial 
encorajar a participação das mulheres no empreendedorismo digital, na ciência, na 
tecnologia, na engenharia e na matemática (CTEM), bem como nas TIC; que a inclusão 
de mais mulheres no mercado de trabalho digital poderia, potencialmente, aumentar o 
PIB da economia europeia em 16 mil milhões de euros;

1. Congratula-se com a Estratégia da Comissão para a Igualdade de Género 2020-2025, 
observa, no entanto, com preocupação que algumas partes do mesmo invadem a esfera 
de competência dos Estados-Membros da UE;

2. Salienta que a UE e os seus Estados-Membros alcançaram, em grande medida, a 
igualdade entre homens e mulheres; sublinha, no entanto, que é necessário realizar mais 
progressos em algumas iniciativas fundamentais no que diz respeito à eliminação das 

12 Na base de dados do Eurostat, foram disponibilizados ao público dados sobre a disparidade de género nas 
pensões, por faixa etária, ver «Gender Pension gap by age group – EU-SILC survey» em 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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disparidades salariais e de pensões entre homens e mulheres, ao equilíbrio entre a vida 
familiar e profissional (que tem sido particularmente afetada pela COVID-19) e à 
representação das mulheres na vida pública;

3. Insta os Estados-Membros a procederem a um intercâmbio regular de boas práticas em 
matéria de políticas relacionadas com os direitos das mulheres;

4. Chama a atenção para o facto de, embora todos os Estados-Membros punam a violência 
contra as mulheres, as estatísticas mostrarem claramente que os casos de violência estão 
a aumentar em muitos Estados-Membros; exorta todos os Estados-Membros a 
intensificarem os seus esforços para eliminar a violência contra as mulheres, 
concedendo especial atenção à violência sexual, à mutilação genital feminina e ao 
casamento forçado, especialmente de raparigas;

5. Apoia o compromisso da Comissão de combater a violência contra as mulheres, de 
apoiar e proteger as vítimas e de fazer com que os responsáveis sejam chamados a 
responder pelos seus atos; apela à adoção de medidas nacionais e da UE para eliminar 
as violações mais graves dos direitos das mulheres, tais como a mutilação genital 
feminina, o aborto, esterilização e casamento forçados, a exploração sexual, o tráfico, a 
ciberviolência, a publicação de pornografia de vingança e o discurso de ódio em linha 
contra as mulheres;

6. Sublinha a necessidade de proteger as menores e as mulheres pertencentes a minorias ou 
que tenham um problema de saúde ou uma deficiência, enquanto potenciais vítimas e 
alvos de diversas formas de violência; apoia a intenção da Comissão de apresentar e 
financiar medidas para combater os eventuais casos de abuso, exploração e violência 
contra estes grupos particularmente vulneráveis;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a salvaguardarem, em todos os domínios da 
vida, a igualdade inclusiva para mulheres e raparigas portadoras de deficiência, a 
proporcionarem-lhes proteção contra a violência doméstica e a violência perpetrada por 
prestadores de cuidados e de serviços de apoio, bem como a lançarem programas de 
sensibilização e criação de capacidades para este efeito destinados a profissionais das 
áreas dos cuidados de saúde, dos serviços sociais e de acolhimento, da educação, dos 
serviços de formação e emprego, da aplicação da lei e do sistema judiciário;

8. Salienta o alcance e o impacto da violência e do assédio no local de trabalho, bem como 
a necessidade de serem tomadas medidas concretas a nível da UE para abordar estas 
questões e combater o assédio psicológico e sexual;

9. Insta os Estados-Membros a terem sempre em conta o interesse superior e as 
necessidades específicas das mulheres na elaboração das suas estratégias e políticas de 
saúde; insta a UE a apoiar os seus Estados-Membros na coordenação das suas políticas 
de saúde, a fim de alcançar os melhores resultados para as mulheres, em particular no 
âmbito do plano da UE de luta contra o cancro;

10. Saúda as medidas específicas propostas para combater a ciberviolência, que afeta de 
forma desproporcionada as mulheres e as raparigas (incluindo o assédio em linha, o 
ciberassédio e o discurso de ódio sexista), em particular ativistas, mulheres políticas e 
outras figuras públicas visíveis no discurso público; congratula-se, a este respeito, com 
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o anúncio de uma resposta a este fenómeno no Ato legislativo sobre os serviços digitais 
e com a previsão de uma colaboração com as plataformas tecnológicas e os setores das 
TIC ao abrigo de um novo quadro de cooperação, para que estes abordem o problema 
através de medidas técnicas adequadas, tais como técnicas de prevenção e mecanismos 
de resposta a conteúdos nocivos;

11. Congratula-se com a primeira Estratégia da UE sobre os direitos das vítimas (2020-
2025), recentemente adotada, em particular a abordagem específica para a violência 
psicológica contra as mulheres e o impacto a longo prazo na sua saúde mental; sublinha 
a necessidade de todas as vítimas terem acesso efetivo à justiça mediante a aplicação da 
Diretiva Direitos das Vítimas;

12. Chama a atenção da Comissão e dos Estados-Membros para a situação absolutamente 
dramática das crianças que se tornam órfãs devido à violência ou que são obrigadas a 
viver num ambiente de violência doméstica, e insta-os a terem estas situações em 
consideração quando abordarem o problema da violência doméstica;

13. Insta a Comissão a apresentar a tão esperada estratégia da UE para a erradicação do 
tráfico de seres humanos e sublinha a necessidade de um claro reconhecimento de que 
afeta sobretudo as mulheres e as raparigas; reconhece que a exploração sexual para fins 
de gestação para outrem e reprodutivos, como os casamentos forçados, a prostituição e a 
pornografia, é inaceitável e constitui uma violação da dignidade humana e dos direitos 
humanos; solicita, por conseguinte, que a estratégia examine atentamente a situação das 
prostitutas, com especial destaque para a relação entre a prostituição e o tráfico de 
mulheres e menores, na UE e a nível mundial, e a utilização emergente da Internet para 
fins de exploração; destaca o importante papel e o trabalho do Coordenador da Luta 
Antitráfico da UE e insta a Comissão a nomear o novo coordenador sem demora, a fim 
de acompanhar de perto a aplicação da Diretiva relativa à luta contra o tráfico de seres 
humanos pelos Estados-Membros; reitera a importância de incluir medidas e estratégias 
para reduzir a sua procura;

14. Chama especialmente a atenção para o problema dos estereótipos e da sexualização da 
imagem das mulheres, que deve ser tido em conta por todas as instituições competentes, 
nomeadamente através dos programas educativos dos Estados-Membros;

15. Apela a que seja prestada maior atenção e mais apoio aos orfanatos e às casas de 
acolhimento para vítimas de violência, que foram encerrados ou cuja capacidade de 
acolhimento ficou fortemente limitada durante a pandemia de COVID-19, obrigando as 
mulheres ou raparigas e crianças a confrontarem-se com a perspetiva de fazer 
quarentena na casa do seu agressor;

16. Congratula-se com o anúncio de uma recomendação sobre a prevenção de práticas 
nocivas, a par de possível legislação, para combater a mutilação genital feminina, a 
esterilização forçada, o casamento precoce e forçado, bem como os denominados 
«crimes de honra», que afetam especificamente crianças e raparigas jovens;

17. Apela aos Estados-Membros para que garantam um investimento adequado nos serviços 
de prestação de cuidados e nos serviços de cuidados de longa duração, incluindo através 
do financiamento disponível da UE, bem como estruturas de acolhimento de crianças a 
preços razoáveis, acessíveis e de elevada qualidade, incluindo a educação na primeira 
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infância, dando, em particular, às jovens mães a oportunidade de trabalhar e/ou estudar; 
recorda, neste contexto, o princípio 11 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; apela ao 
apoio financeiro e à partilha de boas práticas entre os Estados-Membros que ainda não 
atingiram os objetivos;

18. Insta a Comissão a apresentar uma estratégia em matéria de prestação cuidados para a 
Europa, estabelecendo normas mínimas e orientações em matéria de qualidade dos 
cuidados, nomeadamente para as crianças, os idosos e as pessoas com necessidades a 
longo prazo; convida a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem regimes de 
trabalho flexíveis que não prejudiquem nem sejam conseguidos às custas dos salários 
dos trabalhadores, do acesso aos direitos e subsídios sociais e laborais, e que respeitem 
o direito dos trabalhadores de se desligarem;

19. Considera prioritário adotar medidas de apoio à família, nomeadamente a 
disponibilização de centros de acolhimento de crianças adequados e acessíveis, o que 
contribuirá positivamente para a participação das mulheres no mercado de trabalho e as 
suas perspetivas de reforma, bem como para as tendências demográficas;

20. Saúda o compromisso assumido pela Comissão de apresentar medidas e orientações que 
possam facilitar o processo de deteção de disparidades e discriminação no mesmo setor 
e reduzir as disparidades de remuneração entre homens e mulheres; destaca, a este 
respeito, a importância da plena cooperação e participação dos parceiros sociais e de 
todas as partes interessadas, em consonância com as práticas e tradições nacionais;

21. Realça que as mulheres representam 70 % da mão de obra total nos setores social e da 
saúde, recebendo com frequência apenas o salário mínimo e usufruindo de condições de 
trabalho precárias, e apela ao nivelamento dos salários e das condições de trabalho em 
setores em que há um forte predomínio das mulheres, como a prestação de cuidados, a 
saúde e as vendas a retalho;

22. Insta a Comissão a rever a Diretiva 92/85/CEE, de 19 de outubro de 1992, relativa à 
implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 
das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho, para garantir que as 
mulheres de toda a Europa possam beneficiar da livre circulação dos trabalhadores em 
condições de igualdade com os homens13;

23. Sublinha que a igualdade de oportunidades e uma maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho podem contribuir para o aumento do emprego, da prosperidade 
económica e da competitividade na Europa; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
definirem incentivos para a redução do emprego precário e do trabalho a tempo parcial 
involuntário, a fim de melhorarem a situação das mulheres no mercado de trabalho;

24. Assinala que as mães solteiras são especialmente vulneráveis a nível económico, uma 
vez que, frequentemente, ganham menos do que os homens e têm maior probabilidade 
de perder o emprego quando têm filhos; exorta a Comissão a trabalhar em estreita 
colaboração com os Estados-Membros para identificar problemas práticos ligados a 

13 Diretiva 2014/54/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa a medidas 
destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de 
trabalhadores (JO L 128 de 30.4.2014, p. 8).
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cobrança de pensões de alimentos em situações transfronteiriças, bem como a criar 
instrumentos para fazer cumprir efetivamente as obrigações de pagamento;

25. Congratula-se com o compromisso da Comissão de adotar um plano de ação para 
aplicar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

26. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem medidas para combater o fenómeno 
do teto de vidro, nomeadamente através de licenças parentais alargadas, do acesso a 
serviços de acolhimento de crianças de elevada qualidade e económicos e da eliminação 
de todas as formas de discriminação direta e indireta associadas às promoções no 
mercado de trabalho;

27. Solicita que as mulheres também possam concretizar os seus planos de vida nas zonas 
rurais e periféricas; salienta que, para o efeito, as mulheres devem dispor das 
infraestruturas necessárias, devendo ser desenvolvidos novos domínios de atividade, 
facilitada a reintegração no mercado de trabalho e promovida a cooperação entre um 
vasto leque de parceiros de cooperação, a fim de apoiar, encorajar, facilitar e promover 
o acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho, garantir a igualdade de oportunidades 
e reforçar a coesão social nas aldeias;

28. Salienta o papel ativo e crucial das mulheres na economia das zonas rurais e lamenta o 
facto de persistirem diferenças significativas entre homens e mulheres no emprego 
agrícola e no acesso à segurança social, à formação, à licença de maternidade e a 
pensões de reforma; exorta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais 
e locais a apoiarem projetos dirigidos especificamente às mulheres, com vista ao 
desenvolvimento de atividades agrícolas inovadoras nas zonas rurais e despovoadas, a 
fim de reforçar a posição que ocupam no mercado agrícola, o que pode criar novos 
empregos; solicita, além disso, à Comissão que identifique oportunidades de 
financiamento ao abrigo do segundo pilar da política agrícola comum (PAC) para 
melhorar o acesso das mulheres à terra e as suas condições de trabalho nas áreas rurais, 
especialmente no caso das trabalhadoras sazonais;

29. Deplora a baixa representação das mulheres na economia digital, na IA, nas TIC e nos 
setores CTEM em termos de ensino, formação e emprego, e chama a atenção para o 
risco de este facto reforçar e reproduzir estereótipos; destaca os possíveis benefícios e 
oportunidades, mas também os potenciais desafios da digitalização para as mulheres e 
raparigas, e insta a Comissão a assegurar a adoção de medidas concretas na aplicação da 
Estratégia para o Mercado Único, a fim de lhes dar resposta;

30. Sublinha a importância de que se revestem o acesso a competências digitais e o 
desenvolvimento dessas competências para as mulheres mais velhas, as mulheres das 
zonas rurais e as mulheres e raparigas desfavorecidas com acesso limitado às novas 
tecnologias, para que continuem ligadas à vida ativa e mantenham o contacto com 
amigos e familiares;

31. Saúda o compromisso da Comissão de utilizar o programa Horizonte Europa para 
prestar esclarecimentos e apresentar soluções para corrigir eventuais preconceitos de 
género do domínio da IA; solicita, porém, que seja utilizado todo o financiamento 
possível para apoiar projetos que incentivem as raparigas e as mulheres a melhorar as 
suas competências digitais e que as familiarizem com as CTEM;
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32. Observa que, no contexto de acontecimentos como a atual pandemia de COVID-19, se 
assiste a um aumento do papel do teletrabalho e do trabalho à distância e das 
oportunidades que lhes estão associadas; insta a Comissão a incluir na estratégia o papel 
do teletrabalho e do trabalho à distância como fator importante para o equilíbrio entre a 
vida profissional e a vida familiar;

33. Faz notar os benefícios comprovados do leite materno para os recém-nascidos, que 
fazem com que seja importante promover a amamentação, em especial no caso dos 
lactentes prematuros, apoiar políticas que melhorem a aceitação do leite materno, 
através da amamentação ou doação de leite, para os lactentes prematuros e promover 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;

34. Insta a que a deficiência seja incluída em todas as iniciativas gerais em prol da 
igualdade entre homens e mulheres promovidas na União Europeia; solicita que as 
vítimas de violência com deficiência, que estejam sob tutela judicial ou qualquer outro 
regime de capacidade jurídica limitada, sejam protegidas, reclamando, para o efeito, o 
acesso efetivo deste grupo de pessoas à justiça, bem como à formação, e o reforço das 
capacidades dos profissionais dos serviços especiais que intervêm no processo (como os 
profissionais da justiça penal ou de saúde); apela à criação de um sistema de educação 
acessível e não estereotipado, que permita às raparigas e às mulheres com deficiência 
escolher as suas áreas de estudo e de trabalho em função das suas próprias aspirações e 
talentos e sem enfrentarem limitações devido à falta de acessibilidade, a preconceitos e 
a estereótipos; apoia a participação das mulheres com deficiência enquanto modelos de 
mudança;

35. Solicita, nos termos do artigo 8.º do TFUE, segundo o qual a UE deve, na realização de 
todas as suas ações, ter por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres, que as políticas internas e externas da UE sejam coerentes e 
se reforcem mutuamente, com especial atenção para as práticas nefastas e a legislação 
discriminatória, e a promoção do exercício equitativo de todos os direitos humanos por 
parte das mulheres no contexto das relações externas; realça em particular, neste 
contexto, as políticas da UE em matéria de comércio, cooperação para o 
desenvolvimento e direitos humanos; recorda a importância da educação para a 
emancipação das mulheres e das raparigas tanto na UE como nos países parceiros; 
sublinha que a educação é não apenas um direito, mas também um instrumento crucial 
para lutar contra os casamentos precoces e forçados e a gravidez das adolescentes; 
insiste na necessidade de a política externa da UE contribuir, com caráter prioritário, 
para manter as raparigas nas escolas e ajudá-las a prosseguir a sua escolaridade nos 
países parceiros;

36. Condena a prática de gestação para outrem, que compromete a dignidade humana das 
mulheres, pois os seus corpos e as suas funções reprodutoras são utilizados como 
mercadoria; considera que a prática de gestação para outrem, que envolve a exploração 
reprodutiva e a utilização do corpo humano para ganhos financeiros ou outros, 
nomeadamente de mulheres vulneráveis em países em desenvolvimento, tem de ser 
proibida e tratada com urgência em instrumentos de direitos humanos;

37. Observa que a Comissão deve dar resposta à situação específica da proteção das 
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mulheres contra a violência nas instalações de acolhimento de migrantes e requerentes 
de asilo, e apela à adaptação das infraestruturas para mulheres e raparigas e a uma 
formação adequada do pessoal nestas instalações, sempre que necessário;

38. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão. 

Or. en


