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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a UE deve contribuir para criar um mundo em que todos, 
independentemente do género, da idade, da orientação sexual, da identidade ou 
expressão de género, da raça e das capacidades, possam viver pacificamente, usufruir de 
direitos iguais e ter as mesmas oportunidades de realizar o potencial de cada um;

B. Considerando que as mulheres e as raparigas são particularmente afetadas pela violência 
de cariz físico, psicológico ou sexual, pela pobreza, pelos conflitos armados e pelo 
impacto da urgência climática; que se verifica uma tendência crescente a nível mundial 
para o autoritarismo e o aparecimento de um número cada vez maior de grupos 
fundamentalistas, fenómenos que estão claramente associados a um movimento de 
recuo dos direitos das mulheres e das pessoas LGBTIQ+; que qualquer conceito de 
segurança centrado no Estado e não no ser humano é errado e não conduz à paz;

C. Considerando que uma análise em função do género e uma perspetiva de género 
constituem uma base para a prevenção eficaz e sustentável dos conflitos, a estabilização, 
a consolidação da paz, a reconstrução pós-conflito, a governação e o reforço das 
instituições; que a narrativa dominante sobre as mulheres e as raparigas é um discurso 
de vitimização que as priva da sua capacidade de ação e as incapacita enquanto agentes 
de mudança; que, como demonstrado através de um número crescente de elementos de 
prova, a participação das mulheres e das raparigas nos processos de paz desempenha um 
papel importante, que determina a viabilidade no tempo e o sucesso destes processos;

D. Considerando que os processos de paz inclusivos são mais sustentáveis e oferecem mais 
oportunidades para encontrar soluções e granjear um maior apoio e que importa 
assegurar uma maior participação das mulheres nos processos de paz e na consolidação 
da paz; que, entre 1988 e 2018, as mulheres representaram 13 % dos negociadores, 3 % 
dos mediadores e apenas 4 % dos signatários dos principais processos de paz;

E. Considerando que as raparigas são desproporcionadamente desfavorecidas em 
consequência do seu sexo e da sua idade; que as jovens refugiadas e as jovens migrantes 
são particularmente vulneráveis; que a proteção das raparigas contra a violência e a 
discriminação e a garantia do seu acesso à educação, à informação e aos serviços de 
saúde, nomeadamente aos serviços ligados à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, 
são particularmente importantes para o pleno exercício dos direitos humanos pelas 
raparigas;

F. Considerando que a violência sexual e baseada no género contra as mulheres e as 
raparigas, nomeadamente práticas nocivas, como o casamento infantil e a mutilação 
genital feminina (MGF), o acesso inadequado a serviços de base e a serviços sociais, 
como a saúde, a educação, a água potável, o saneamento e a alimentação, ou ainda o 
acesso limitado a serviços ligados à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos e a 
participação desigual nas instituições públicas e privadas, bem como no processo de 
tomada de decisões políticas e nos processos de paz, constituem fatores que contribuem 
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para a discriminação e a marginalização;

1. Sublinha que o princípio da igualdade entre homens e mulheres é um valor fundamental 
da UE e que a integração da perspetiva de género deve, por isso, ser aplicada e integrada 
em todas as atividades e políticas da UE; realça que a UE deve ter por objetivo a 
construção de um mundo em que todos, independentemente do género, orientação 
sexual, raça e capacidades, possam viver pacificamente, usufruir de direitos iguais e ter 
as mesmas oportunidades de realizar o seu potencial;

2. Exorta o SEAE, a Comissão e os Estados-Membros da UE a continuarem a apoiar e 
integrar sistematicamente na política externa e de segurança da UE a igualdade de 
género, incluindo a orçamentação sensível ao género e uma perspetiva intersetorial, 
designadamente uma representação equitativa e diversificada; exorta a UE a dar o 
exemplo e a considerar a igualdade de género um objetivo importante da ação externa 
da UE, dando-lhe visibilidade em todos os domínios de intervenção, em particular nos 
fóruns multilaterais e em todos os diálogos políticos e estratégicos, diálogos sobre 
direitos humanos, formulação de políticas e programação, estratégias de direitos 
humanos a nível nacional, declarações públicas e relatórios globais sobre direitos 
humanos, assim como em processos de acompanhamento, avaliação e comunicação de 
informações, em processos de tomada de decisão, negociação e liderança; solicita que 
as diversas experiências de mulheres e raparigas que enfrentam formas múltiplas e 
transversais de discriminação e marginalização ocupem o centro do processo de 
elaboração de políticas; afirma que a política externa e de segurança deve reconhecer e 
abordar o equilíbrio desigual de poderes entre os géneros, representar as mulheres e as 
raparigas e proteger as pessoas LGBTIQ+;

3. Realça que a Suécia, a Dinamarca, a Suíça e a Noruega têm uma política externa 
fortemente centrada na igualdade de género; congratula-se com o facto de a França, a 
Espanha, o Luxemburgo, a irlanda, Chipre e a Alemanha, entre outros, terem anunciado 
a sua intenção de tornar a igualdade de género uma prioridade da sua política externa; 
saúda ainda o facto de a nova Comissão considerar a igualdade de género uma das suas 
principais prioridades em todos os domínios de intervenção; salienta que os seguintes 
princípios devem estar no cerne de uma política da UE em matéria de género: os 
direitos humanos, a democracia e o Estado de direito, o desarmamento e a não 
proliferação, a cooperação internacional para o desenvolvimento e a ação climática;

4. Realça que a igualdade de género e a integração da dimensão de género exigem não só 
declarações políticas de alto nível, mas também o empenho político dos dirigentes da 
UE e dos Estados-Membros, a hierarquização de objetivos por ordem de prioridade, 
bem como acompanhamento; insta o VP/AR a realizar progressos substanciais e muito 
visíveis em matéria de igualdade de género no que respeita à liderança e gestão, ao 
pessoal e ao recrutamento, à hierarquia organizativa, à formação, aos recursos 
financeiros, à disparidade salarial e ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida 
privada, bem como a assegurar o empenho político e operacional para pôr em prática 
uma integração da perspetiva de género que seja eficaz e suscetível de provocar 
transformações; insta, neste contexto, à formação obrigatória e recorrente sobre 
igualdade de género e integração da perspetiva de género para todos os quadros 
intermédios e superiores do SEAE, o pessoal dos serviços diplomáticos da UE e os 
chefes/comandantes das missões e operações da Política Comum de Segurança e Defesa 
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(PCSD); realça que a promoção dos direitos das mulheres e da igualdade de género 
devem ser prioridades transversais para todos os representantes especiais da UE e, por 
conseguinte, ser uma pedra angular do seu mandato, em particular para o Representante 
Especial da UE para os Direitos Humanos;

5. Apela a um melhor equilíbrio de género na representação externa da UE; lamenta a 
considerável disparidade de género no SEAE, pois apenas dois dos oito representantes 
especiais da UE são mulheres, ocupando 31,3 % dos cargos de gestão intermédia e 26 % 
dos cargos de direção; congratula-se com o compromisso do VP/AR de atingir 40 % de 
mulheres em cargos de gestão até ao final do seu mandato; Recorda, não obstante, que 
na sua Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025, a Comissão anunciou o seu 
objetivo de alcançar, até ao final de 2024, um equilíbrio de género de 50 % a todos os 
níveis da administração da Comissão; salienta que este objetivo deve igualmente 
aplicar-se às futuras nomeações dos Representantes Especiais da UE; lamenta que não 
haja mulheres entre os novos secretários-gerais adjuntos nomeados pelo VP/AR;

6. Congratula-se com a estratégia do SEAE para a igualdade de género e de oportunidades 
2018-2023, mas lamenta a falta de objetivos específicos e mensuráveis; solicita que a 
mesma seja atualizada de modo a incluir objetivos concretos e vinculativos, 
nomeadamente sobre as mulheres em cargos de gestão, e a sua subsequente aplicação; 
lamenta também a ausência de objetivos de diversidade e a inexistência de diversidade 
global nas instituições da UE, especialmente em termos de raça, competências e origem 
étnica; insta o VP/AR a aumentar a percentagem de mulheres nos mecanismos internos 
de tomada de decisão; salienta a necessidade de procedimentos de recrutamento 
sensíveis às questões de género, nomeadamente pelo Serviço Europeu de Seleção do 
Pessoal, que não acentuem ainda mais as desigualdades de género nas instituições; 
solicita que a liderança sensível ao género seja incluída na descrição dos lugares de 
chefia, de grau intermédio e de grau superior;

7. Insta o VP/AR a garantir que os chefes das delegações da UE no estrangeiro tenham a 
responsabilidade formal de assegurar a integração da igualdade de género em todos os 
aspetos das atividades das delegações, que as questões da igualdade de género sejam 
abordadas regularmente nos diálogos políticos com os representantes dos governos, e 
que estejam obrigados a apresentar informações sobre o tema; insta ainda o VP/AR a 
assegurar a existência de um ponto de contacto para as questões de género nas 
delegações da UE; observa, em particular, que está a aumentar o recurso a análises de 
género no quadro da formulação da ação externa da UE e que quase todas as delegações 
da UE efetuaram uma análise de género pormenorizada;

8. Congratula-se com a crescente rede de pessoas de contacto em matéria de género, com 
apoio administrativo e acesso a formação; observa, a este respeito, que foi organizada 
uma reunião regional para os pontos de contacto em matéria de género situados nos 
Balcãs Ocidentais e na Turquia, com o objetivo de reforçar o trabalho sobre a igualdade 
de género e a integração da perspetiva de género; saúda a melhoria da cooperação com 
os Balcãs Ocidentais no quadro da Iniciativa de Parceria do G7, em que a UE 
concordou em estabelecer uma parceria com a Bósnia-Herzegovina para o reforço da 
Agenda das Mulheres, da Paz e da Segurança;

9. Insta as delegações da UE a acompanharem o retrocesso em matéria de igualdade de 
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género e direitos das mulheres, assim como a tendência para a redução do espaço da 
sociedade civil, e a tomarem medidas específicas para assegurar a sua proteção; insta a 
Comissão, o SEAE, os Estados-Membros e os chefes das delegações da UE a 
assegurarem um maior apoio político e financeiro às organizações da sociedade civil 
locais independentes, incluindo as organizações de mulheres, especialmente para ações 
de reforço de capacidades, aos defensores dos direitos das mulheres, aos jornalistas, 
pessoal académico e artistas, e a fazer da cooperação e da consulta dos mesmos uma 
componente normal da sua atividade;

10. Congratula-se com o facto de a proposta de regulamento relativo ao Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III) e o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para 
o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (IVCDCI) integrarem a igualdade de 
género como um objetivo específico; solicita um financiamento específico para a 
igualdade de género e a integração da perspetiva de género, uma orçamentação sensível 
ao género e requisitos obrigatórios para as avaliações de impacto ex ante e ex post sobre 
o género nesses regulamentos e que os resultados sejam comunicados ao Parlamento; 
solicita a redução dos requisitos administrativos para que as organizações da sociedade 
civil locais e de pequenas dimensões, especialmente as organizações de mulheres, 
tenham acesso ao financiamento;

11. Insta o VP/AR, o SEAE e os Estados-Membros a assegurarem a plena aplicação das 
Orientações da União Europeia relativas aos defensores dos direitos humanos e a 
adotarem um anexo visando reconhecer e desenvolver estratégias e instrumentos 
adicionais para prevenir e responder melhor e de forma mais eficaz à situação, às 
ameaças e aos fatores de risco específicos com que se deparam os defensores dos 
direitos humanos das mulheres; apela à introdução imediata de uma perspetiva de 
género e de medidas específicas para apoiar os defensores dos direitos humanos das 
mulheres em todos os programas e instrumentos que tenham por objetivo proteger os 
defensores dos direitos humanos;

12. Congratula-se com a decisão da UE de renovar o Plano de Ação da UE para os Direitos 
Humanos e a Democracia e pede que sejam incluídas na fase de execução desse plano a 
perspetiva de género e ações específicas em prol da igualdade de género e dos direitos 
das mulheres; 

13. Congratula-se com o facto de o número de mulheres destacadas para missões e 
operações da PCSD ter aumentado; lamenta que nem uma das 12 missões civis da 
PCSD seja liderada por uma mulher e que, dos 70 chefes de missão, até à data, apenas 
seis tenham sido mulheres; reafirma que apenas 22 dos 176 agentes do Estado-Maior da 
União Europeia são mulheres, das quais 12 exercem funções de secretariado ou de 
assistente; convida o VP/AR a elaborar uma estratégia relativa à igualdade de género 
para as missões da PCSD com objetivos específicos, tanto em termos de liderança como 
de pessoal; recorda que é necessário um esforço concertado por parte da liderança da 
UE e dos Estados-Membros, uma vez que estes disponibilizam a maior parte do pessoal 
civil destacado no quadro da PCSD; insta os Estados-Membros da UE a cumprirem o 
compromisso n.º 16 do Pacto sobre a Vertente Civil da PCSD, promovendo ativamente 
a presença de mulheres a todos os níveis, assim como a aumentarem os respetivos 
contributos nacionais; lamenta que, desde a adoção do pacto, o número de pessoal 
feminino tenha diminuído; convida os Estados-Membros a prosseguirem estratégias de 



AD\1209529PT.docx 7/15 PE648.587v02-00

PT

recrutamento ativas e a identificarem e abordarem os obstáculos específicos que limitam 
a participação das mulheres, através de relatórios de missão que incluam estatísticas 
pertinentes; insta as instituições da UE a incentivarem a participação das mulheres nas 
operações da ONU de manutenção da paz a todos os níveis, nomeadamente do pessoal 
militar e policial; recorda que a UE assumiu o compromisso de aumentar o número de 
mulheres em instituições que se ocupam da prevenção de conflitos, da gestão de crises e 
das negociações de paz, ao assinar a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança, que identifica claramente as 
mulheres como intervenientes importantes na consolidação da paz e na mediação de 
conflitos;

14. Congratula-se com as orientações sobre a integração da perspetiva de género nas 
missões civis da UE; salienta que estas orientações representam um instrumento 
concreto para a implementação, a aplicar por todo o pessoal da missão, incluindo a 
gestão, e contribuirão para integrar sistematicamente uma perspetiva de género e para 
adotar políticas de igualdade de género nas atividades e fases de cada missão civil da 
PCSD; está convicto de que o planeamento das missões da PCSD deve ter em conta as 
recomendações das organizações de mulheres locais; congratula-se com o facto de todas 
as missões civis da PCSD incluírem agora um conselheiro para as questões de género; 
lamenta, contudo, que tal não seja o caso das missões militares da PCSD; exorta os 
Estados-Membros da UE a apresentarem candidatos às vagas existentes; solicita 
medidas que garantam que todo o pessoal militar e civil destacado da UE receba 
formação suficiente em questões de igualdade de género e de mulheres, paz e 
segurança, especificamente sobre como integrar a perspetiva de género nas suas tarefas;

15. Solicita que uma nova versão da Atualização das Normas Genéricas de Conduta para 
missões e operações da PCSD inclua o princípio da tolerância zero em relação à 
ausência de ação da UE no que se refere à liderança e à gestão da questão da violência 
sexual e de género; lamenta que apenas algumas missões da PCSD da UE deem 
formação sobre assédio sexual ou assédio com base no género e insta o SEAE e os 
Estados-Membros a apoiarem todos os esforços para combater a violência sexual ou 
baseada no género nas operações internacionais de manutenção da paz e a garantirem 
que os denunciantes e as vítimas sejam efetivamente protegidos;

16. Salienta que o desenvolvimento e a utilização da análise de género e a integração 
sistemática da perspetiva de género, bem como a sua inclusão no processo de tomada de 
decisão, constituem um dos alicerces de um método eficaz e duradouro de prevenção, 
gestão e resolução de conflitos, estabilização, consolidação da paz, reconstrução 
pós-conflito, governação e reforço das instituições; lamenta que a narrativa dominante 
em torno das mulheres seja de vitimização, o que as priva da sua capacidade de ação; 
salienta a necessidade de reconhecer o papel significativo que as mulheres e as raparigas 
desempenham ao nível local, nacional e internacional na consecução de uma paz 
sustentável, nomeadamente através da facilitação do diálogo, da mediação e das 
negociações de paz; apela à participação segura, significativa e inclusiva das mulheres e 
das raparigas desde o nível local nas questões de paz e segurança, incluindo a 
consolidação da paz, a reconstrução pós-conflito, a governação e as ações de reforço das 
instituições, bem como nas várias fases do ciclo de conflito, em consonância com os 
objetivos de desenvolvimento sustentável; observa que a promoção dos direitos das 
mulheres em países em crise ou afetados por conflitos promove comunidades mais 
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fortes, saudáveis, seguras e resilientes, e menos suscetíveis de recorrer a meios violentos 
para resolver litígios e conflitos; salienta a importância da inclusão das mulheres jovens 
e das raparigas na consolidação da paz e, a este respeito, regista o contributo da Agenda 
para a Juventude, a Paz e a Segurança;

17. Insta os Estados-Membros a cumprirem plenamente a Posição Comum relativa à 
exportação de armas, solicitando especificamente aos Estados-Membros que tenham em 
conta o risco de os materiais exportados serem utilizados para a violência baseada no 
género e a violência contra as mulheres ou as crianças, ou facilitarem este tipo de 
violência; salienta que uma abordagem sensível às questões de género implica uma 
abordagem de segurança centrada no ser humano, destinada a melhorar a segurança das 
mulheres, incluindo a segurança económica, social e sanitária;

18. Congratula-se com a abordagem estratégica da UE para as mulheres, a paz e a 
segurança (MPS) e com o Plano de Ação da UE sobre as Mulheres, a Paz e a Segurança, 
adotado em 2019, e apela à sua robusta implementação; lamenta, no entanto, que, apesar 
de objetivos e indicadores claros, continue a ser um desafio traduzir este compromisso 
político em ação, pelo que exige esforços continuados; salienta a importância dos planos 
de ação nacionais para a execução da agenda para as mulheres, a paz e a segurança; 
congratula-se com o facto de, até ao final do ano, quase todos os Estados-Membros da 
UE irem adotar planos de ação nacionais relativos à Resolução 1325 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; lamenta, contudo, que apenas um deles tenha atribuído 
um orçamento à sua execução; exorta, neste contexto, os Estados-Membros a atribuírem 
um orçamento à execução dos planos de ação e a desenvolverem mecanismos nacionais 
de supervisão parlamentar, bem como a introduzirem quotas para a participação das 
mulheres nos mecanismos de controlo, avaliação e supervisão; deplora que muitos 
membros do pessoal da UE não tenham integrado a agenda relativa às mulheres, à paz e 
à segurança nas suas atividades e que tal agenda seja vista como uma agenda que pode 
ser aplicada à sua discrição e com o objetivo de melhorar a eficácia das missões, mas 
não como instrumento autónomo para garantir os direitos das mulheres e a igualdade de 
género;

19. Acolhe com agrado o trabalho realizado até agora pelo Grupo de Trabalho da UE 
«Mulheres, Paz e Segurança», assegurando, nomeadamente, a participação das 
organizações da sociedade civil pertinentes nos seus debates; congratula-se com o 
trabalho realizado pelo conselheiro principal do SEAE sobre as questões de género; 
lamenta, no entanto, a capacidade limitada do papel que desempenha e insta a que o 
papel do conselheiro seja significativamente reforçado e a que seja diretamente 
responsável perante o VP/AR; insta o VP/AR a ter um lugar de conselheiro a tempo 
inteiro para as questões de género e para a agenda MPS em cada direção do SEAE, sob 
a responsabilidade direta do conselheiro principal, assim como a incentivar o seu 
pessoal a trabalhar em estreita colaboração com o Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (EIGE); salienta que a partilha de conhecimentos entre as instituições e as 
agências da UE é um instrumento importante e altamente eficiente para evitar custos 
administrativos elevados e o aumento desnecessário da burocracia;

20. insta o VP/AR e os Estados-Membros a incluírem referências à Resolução 1325 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas em decisões do Conselho e mandatos de 
missões relacionados com a PCSD, zelando por que todas as missões e operações da 



AD\1209529PT.docx 9/15 PE648.587v02-00

PT

PCSD tenham um plano de ação anual sobre como implementar os objetivos do futuro 
Plano de Ação para a Igualdade de Género (PAG III) e o plano de ação da UE em 
matéria de MPS; apela a que uma análise sobre as questões de género seja integrada nos 
novos instrumentos da PCSD, como o Fundo Europeu de Defesa e o Mecanismo 
Europeu de Apoio à Paz proposto;

21. Observa que, em 2018, a UE e a ONU chegaram a acordo sobre um novo conjunto de 
prioridades prospetivas para a cooperação em matéria de operações de paz e gestão de 
crises para o período de 2019-2021 e salienta a necessidade de atribuir a maior 
prioridade à criação de uma plataforma colaborativa UE-ONU sobre as mulheres, a paz 
e a segurança;

22. Congratula-se com a cooperação entre a UE e a NATO que visa promover a paz e a 
estabilidade na zona euro-atlântica, em que um dos principais pontos centrais é a 
promoção da Agenda para as Mulheres, a Paz e a Segurança;

23. Sublinha a importância de promover a igualdade de género na política externa da UE, 
inclusivamente através das relações do Parlamento com países terceiros; congratula-se, 
neste contexto, com a decisão das delegações do Parlamento de nomear um 
representante para as questões de género em cada delegação; sublinha a necessidade de 
promover a igualdade e a diversidade em todas as atividades das delegações, 
inclusivamente nas reuniões parlamentares oficiais com países terceiros;

24. Insiste na necessidade de garantir que os métodos automatizados de tomada de decisões, 
incluindo os algoritmos de inteligência artificial na política externa e de segurança da 
UE, não recorram a técnicas de definição de perfis baseadas em preconceitos, 
especialmente quaisquer preconceitos em razão do género;

25. Congratula-se com os resultados em matéria de igualdade de género obtidos no âmbito 
do segundo Plano de Ação sobre o Género (PAG II) e acolhe, por conseguinte, 
favoravelmente a proposta da Comissão de proceder a uma revisão e apresentar um 
novo PAG III em 2020; solicita à Comissão que colmate as suas deficiências, como a 
fragilidade da base jurídica, a ausência de orçamentação sensível ao género, as 
dificuldades em transmitir informações exatas, a ausência de alinhamento dos 
calendários e dos ciclos orçamentais e a falta de formação adequada do pessoal; 
recomenda que o PAG III seja acompanhado de indicadores de sucesso claros, 
mensuráveis e calendarizados, incluindo uma atribuição de responsabilidades a 
diferentes intervenientes, e objetivos claros em cada país parceiro; insta a Comissão, 
tendo em conta o impacto da COVID-19 na vida das mulheres e das raparigas, a manter 
a renovação do PAG III no seu plano de trabalho para 2020 e a não a adiar para o 
próximo ano;

26. Está ciente do papel fundamental que as organizações da sociedade civil e, em 
particular, as organizações de defesa dos direitos das mulheres e as mulheres defensores 
dos direitos humanos desempenham no apoio à execução do Plano de Ação da UE em 
matéria de igualdade de género e da abordagem estratégica da UE para as mulheres, a 
paz e a segurança e respetivo plano de ação; insta a Comissão a reforçar a participação 
das organizações da sociedade civil na formulação do PAG III e na sua execução nos 
países parceiros; 
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27. Salienta que o PAG III deve abranger explicitamente os direitos das mulheres em todos 
os contextos, independentemente do PIB dos países e incluindo os Estados frágeis e os 
contextos de conflito, bem como os grupos mais vulneráveis, como as raparigas 
refugiadas e migrantes;

28. Solicita que seja especificado no PAG III que 85 % da ajuda pública ao 
desenvolvimento seja atribuída a programas que tenham a igualdade de género como 
objetivo significativo ou principal, e solicita, no âmbito deste compromisso mais amplo, 
uma afetação suficiente da ajuda pública ao desenvolvimento da União Europeia a 
iniciativas específicas para a promoção da igualdade, a emancipação das mulheres e a 
promoção dos seus direitos; apela à melhoria da prestação de informações sobre o 
financiamento da UE em prol da igualdade de género, atribuído e pago em países 
parceiros através do PAG III; insta o SEAE e a Comissão a estabelecerem indicadores 
específicos de género a aplicar na seleção, no acompanhamento e na avaliação dos 
projetos;

29. Realça que a igualdade de género é parte integrante de uma gestão eficiente da ação 
externa e dos domínios temáticos, nomeadamente os desafios climáticos e o 
desenvolvimento sustentável das nossas sociedades; salienta a vulnerabilidade às 
alterações climáticas das mulheres e das raparigas que vivem na pobreza e que, para 
uma transição justa e equitativa que não deixe ninguém para trás, todas as ações em 
matéria de clima devem incluir uma perspetiva de género e uma perspetiva intersetorial; 
lamenta que apenas 30 % dos negociadores em matéria climática sejam mulheres e 
recorda que a participação significativa e equitativa das mulheres nos organismos de 
decisão em matéria de políticas e ação climática a nível da UE, nacional e local é 
essencial para alcançar objetivos climáticos a longo prazo; insta a que, no âmbito do 
PAG III, se estabeleçam ligações claras com o Acordo de Paris e solicita à UE e aos 
seus Estados-Membros que garantam o acesso das organizações de mulheres aos fundos 
internacionais no domínio do clima;

30. Insta a Comissão e o Conselho a promoverem e apoiarem a inclusão de um capítulo 
específico relativo às questões de género nos acordos comerciais e de investimento da 
UE; apela ainda à inclusão nos acordos comerciais de disposições que assegurem que as 
suas estruturas institucionais garantam controlos periódicos de conformidade, 
discussões aprofundadas e o intercâmbio de informações e de boas práticas em matéria 
de igualdade de género e comércio, nomeadamente mediante a inclusão de mulheres e 
peritos em matéria de igualdade de género em todos os níveis das administrações 
competentes; insta a UE e os seus Estados-Membros a incluírem o impacto das políticas 
e acordos comerciais da UE na igualdade de género, por país e por setor, nas avaliações 
de impacto ex ante e ex post; salienta que os resultados da análise centrada na dimensão 
de género devem ser tidos em conta nas negociações comerciais, atendendo tanto aos 
seus efeitos positivos como aos negativos ao longo de todo o processo, ou seja, desde a 
fase de negociação até à fase de execução, e devem ser acompanhados de medidas 
destinadas a prevenir ou compensar eventuais efeitos negativos;

31. Insta a Comissão a integrar uma abordagem de género e intersetorial nas políticas de 
imigração, de modo a garantir os direitos das mulheres e das raparigas requerentes de 
asilo e refugiadas, consagrando recursos à eliminação da discriminação de que são 
vítimas as mulheres e as raparigas, com base, nomeadamente, no género, na origem 
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étnica ou racial, no estatuto socioeconómico, na situação administrativa e no local de 
origem, e a intensificar o seu trabalho destinado a garantir a identificação de potenciais 
atos de violência, assédio, violação e tráfico de mulheres nos centros de acolhimento de 
toda a Europa, bem como a adoção de medidas de proteção adequadas contra tais atos; 
apela à plena aplicação da Convenção de Istambul nas políticas de migração e asilo;

32. Insta à prevenção e erradicação de todas as formas de violência sexual e com base no 
género e as violações graves dos direitos humanos das mulheres e das raparigas, 
nomeadamente o casamento infantil, precoce e forçado e a erradicação da MGF; insta a 
que tal continue a ser uma prioridade política da UE na sua ação externa e a que seja 
sistematicamente abordado nos diálogos políticos com países terceiros; insta a 
Comissão e o SEAE a centrarem-se, em particular, na prevenção da violência baseada 
no género durante os conflitos e no apoio e acesso a serviços essenciais para 
sobreviventes de violência baseada no género; salienta que, em situações de conflito, as 
mulheres e as raparigas estão expostas a riscos acrescidos de violações dos seus direitos 
humanos; manifesta profunda preocupação pelo facto de a violência sexual se ter 
tornado cada vez mais parte da estratégia mais ampla de conflito e uma tática de guerra; 
insta a UE a exercer toda a pressão possível para que os perpetradores de violações 
sexuais em grande escala durante a guerra sejam denunciados, identificados, julgados e 
punidos nos termos do direito penal internacional; apela à revisão e atualização das 
diretrizes da UE relativas à violência contra as mulheres e as raparigas e ao combate de 
todas as formas de discriminação de que são alvo; insta a UE a colocar a ratificação da 
Convenção de Istambul no topo da agenda do seu diálogo político com os países 
parceiros do Conselho da Europa e a incentivar todos os Estados não pertencentes ao 
CdE a aderirem à mesma;

33. Salienta que não é possível alcançar a igualdade de género sem a inclusão dos homens e 
dos rapazes no processo de promoção dessa igualdade e que os homens e os rapazes 
devem ser exortados a participar e a contribuir ativamente para a promoção de normas 
de género mais sãs; recorda, em particular, o papel e a responsabilidade dos homens e 
dos rapazes no combate à violência sexual e à violência baseada no género; 

34. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a cooperação com os países 
terceiros com vista a combater todas as formas de tráfico de seres humanos, conferindo 
uma atenção especial à dimensão de género do tráfico de seres humanos no intuito de 
combater especificamente os casamentos de crianças, a exploração sexual de mulheres e 
raparigas e o turismo sexual; solicita a realização obrigatória de avaliações de impacto 
sobre os riscos colocados por um país terceiro no que diz respeito ao tráfico de seres 
humanos, como parte da condicionalidade ex ante geral de todos os acordos relativos à 
liberalização de vistos; sublinha que é necessário incluir a cooperação eficaz dos países 
terceiros em matéria de tráfico de seres humanos nos critérios obrigatórios para a 
celebração de qualquer acordo relativo à liberalização de vistos; insta a Comissão, o 
Conselho e o SEAE a estabelecerem, nas suas negociações de acordos de associação e 
de cooperação, um quadro de referência para a cooperação no âmbito do combate eficaz 
ao tráfico de seres humanos, incluindo um protocolo transparente para o registo de 
dados sobre a sinalização de infrações e a instauração de ações penais por tráfico de 
seres humanos; apela ao estabelecimento de uma abordagem do tráfico de seres 
humanos que tenha em conta a perspetiva de género e que trate de forma exaustiva o 
seu impacto no exercício de um vasto leque de direitos humanos no contexto de 
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qualquer conflito;

35. Insta a que seja garantido o respeito universal da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos e o acesso aos mesmos, tal como previsto no Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, na Plataforma de Ação 
de Pequim e nas conclusões das respetivas conferências de revisão, bem como ao 
desenvolvimento de instrumentos adequados para medir os progressos rumo a este 
objetivo; apela a que se vele por que a UE tenha uma posição uniforme e tome medidas 
firmes para denunciar de forma inequívoca o retrocesso em matéria de saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos, igualdade de género, direitos das pessoas LGBTIQ+, bem como 
medidas que comprometam os direitos das mulheres; solicita à Comissão e ao SEAE 
que reafirmem o empenhamento da UE a favor da saúde e dos direitos sexuais e 
reprodutivos, a nível político através do novo Plano de Ação em matéria de igualdade 
de género (PAG III) e a nível financeiro no âmbito do Instrumento de Vizinhança, de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (NDICI); insta a 
Comissão e o SEAE a prestarem apoio político e financeiro às organizações da 
sociedade civil que lutam pelo respeito pela saúde e pelos direitos sexuais e 
reprodutivos de todas as pessoas, incluindo as mais vulneráveis ou em risco, em 
particular as mulheres e as raparigas que se deslocam, que percorrem rotas migratórias 
ou que se encontram em campos de migrantes;

36. Lamenta que, em todo o mundo, as mulheres e as raparigas continuem sujeitas a uma 
discriminação sistemática; observa que a pobreza das mulheres se deve, em grande 
medida, à falta de acesso a recursos económicos; considera que a educação é 
fundamental para a consecução da igualdade de género e a emancipação das mulheres e 
das raparigas; insta, por conseguinte, a UE a intensificar, no seu próximo PAG III, o seu 
empenhamento na promoção da igualdade de género e na luta contra os estereótipos de 
género nos sistemas educativos; solicita que à Comissão, ao Conselho e ao SEAE que 
garantam que a sua política de cooperação para o desenvolvimento e a sua ação de ajuda 
humanitária apoiem a emancipação económica das mulheres, nomeadamente a 
visibilidade do empreendedorismo das mulheres nos países parceiros; recorda que uma 
maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, um apoio reforçado ao 
empreendedorismo feminino, a garantia da igualdade de oportunidades, de igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres e a promoção do equilíbrio entre a vida privada e 
profissional são fatores essenciais para lograr um crescimento económico inclusivo e 
sustentável a longo prazo, para lutar contra as desigualdades e para promover a 
independência financeira das mulheres;

37. Recorda a necessidade de abordar as questões de igualdade entre homens e mulheres 
nos diálogos políticos com países parceiros; salienta a importância da promoção da 
igualdade de género no âmbito das políticas de vizinhança e de alargamento da UE, 
nomeadamente no contexto das negociações de adesão; insta a Comissão e o SEAE a 
utilizarem as negociações de adesão como alavanca para promover a igualdade de 
género nos países candidatos; exorta o EIGE a continuar a acompanhar os progressos 
em matéria de igualdade de género em países terceiros; congratula-se com os diferentes 
mecanismos de acompanhamento dos progressos no sentido da igualdade de género, 
como o mecanismo recentemente criado pela União para o Mediterrâneo, e o projeto 
intitulado «EIGE’s cooperation with the EU candidate and potential candidate countries 
2017-2019: improved monitoring of gender equality progress» (Cooperação do EIGE 
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com os países candidatos e potenciais candidatos à adesão à UE 2017-2019: melhoria 
do acompanhamento dos progressos em matéria de igualdade de género);

38. Observa que as Nações Unidas alertaram para o facto de a pandemia de COVID-19 
estar a expor e a exacerbar todos os tipos de desigualdades, incluindo a desigualdade de 
género; manifesta profunda preocupação perante a divisão desigual do trabalho de 
prestação de cuidados e do trabalho doméstico, numa situação em que as mulheres 
representam cerca de 70 % da mão de obra do setor da saúde a nível mundial, à subida 
preocupante da violência com base no género, em parte devido aos longos períodos de 
confinamento, e ao acesso limitado à saúde reprodutiva e materna; solicita, por 
conseguinte, o desenvolvimento de medidas específicas para fazer face às repercussões 
socioeconómicas da COVID-19 para as mulheres e as raparigas; salienta que deve ser 
disponibilizado urgentemente um financiamento adequado para garantir que as 
organizações de mulheres, os defensores dos direitos humanos e os promotores da paz 
tenham um acesso pleno e sem obstáculos a tecnologias de qualidade, para que possam 
participar de forma válida nos processos de tomada de decisão durante a crise da 
COVID-19; sublinha que o VP/AR e a Comissão devem reconhecer a necessidade da 
segurança humana, que abrange todos os aspetos da abordagem estratégica da UE para 
as mulheres, a paz e a segurança; insiste na necessidade de assegurar que a aplicação do 
plano global de resposta da UE à COVID-19 não seja insensível à dimensão de género, 
bem como de abordar adequadamente as necessidades específicas das mulheres e de 
outros grupos marginalizados e de garantir a sua participação em todo o ciclo de 
programação;
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