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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU  
AO CONSELHO 

sobre as prioridades da UE para a 61.a sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a 

Condição da Mulher 

(2017/0000(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta de recomendação ao Conselho, de Constance Le Grip, em 

nome do Grupo PPE, e de Maria Arena, em nome do Grupo S&D, sobre as prioridades 

da UE para a 61.a sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da Mulher 

(B8-1365/2016), 

– Tendo em conta a 61.a sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da 

Mulher e o seu tema prioritário «A emancipação económica das mulheres no mundo 

laboral em mutação», 

– Tendo em conta a Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, 

em setembro de 1995, a Declaração e a Plataforma de Ação aprovadas em Pequim e os 

ulteriores documentos finais aprovados nas sessões especiais das Nações Unidas 

Pequim +5, Pequim +10, Pequim +15 e Pequim +20 sobre as ações e iniciativas 

suplementares a empreender para aplicar a Declaração e a Plataforma de Ação de 

Pequim, adotadas em 9 de junho de 2000, 11 de março de 2005, 2 de março de 2010 e 9 

de março de 2015, respetivamente, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 1979, 

– Tendo em conta o artigo 134.º, n.º 3, do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros (A8-0000/2017), 

A. Considerando que a igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da 

UE, consagrado no Tratado da União Europeia, como um dos seus objetivos e tarefas, e 

considerando que a UE também se rege por este princípio na sua ação externa, uma vez 

que ambas as dimensões deveriam ser coordenadas; 

B. Considerando que a igualdade de género não é apenas um direito humano fundamental, 

mas uma condição prévia para a promoção do desenvolvimento e a redução da pobreza, 

bem como uma base necessária para um mundo pacífico, próspero e sustentável; 

C. Considerando que o quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é alcançar a 

igualdade de género e emancipar as mulheres e as jovens em todo o mundo; 

considerando que emancipar as mulheres significa permitir que as mulheres ganhem 

mais poder e controlo das suas próprias vidas; 

D. Considerando que as mulheres são agentes económicos importantes em todo o mundo e 

a sua participação económica pode fomentar a economia, criar emprego e aumentar a 
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prosperidade inclusiva; considerando que os países que valorizam e habilitam as 

mulheres a participar plenamente no mercado de trabalho e na tomada de decisões são 

mais estáveis, prósperos e seguros; 

E. Considerando que vinte anos após Pequim, apesar dos indícios sólidos de que a 

emancipação das mulheres é crucial para a redução da pobreza, para a promoção do 

desenvolvimento e para enfrentar os desafios mundiais mais prementes, os governos da 

UE reconheceram que nenhum país tinha alcançado plenamente a igualdade entre 

mulheres e homens, nem a emancipação das mulheres e das jovens, que os progressos 

têm sido lentos e desiguais, persistindo grandes lacunas e formas de discriminação, e 

que emergiram novos desafios na execução das 12 áreas críticas da Plataforma de Ação; 

F. Considerando que a UE desempenha um papel importante na promoção da emancipação 

das mulheres e das jovens, na UE e a nível mundial, através de meios políticos e 

financeiros; 

1. Dirige a seguinte recomendação ao Conselho: 

 Condições gerais para a emancipação das mulheres e das jovens 

(a) Confirmar o seu empenho na Plataforma de Ação de Pequim e na série de 

ações apresentadas, no presente documento, em matéria de igualdade de 

género; 

(b) Promover políticas de investimento no acesso das mulheres e das jovens à 

educação e formação profissional e eliminar as disparidades entre homens e 

mulheres nestes domínios; 
 

(c) Combater todas as formas de violência contra as mulheres e as jovens nas 

esferas pública e privada, como violação grave da sua integridade física e 

psicológica, que as impede de desenvolver todo o seu potencial; 

 

(d) Elaborar políticas para promover e apoiar o trabalho digno e o pleno emprego 

de todas as mulheres; 

 

(e) Assegurar o acesso universal a cuidados de saúde sexual e reprodutiva e os 

direitos reprodutivos, conforme acordado no Programa de Ação da 

Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, na 

Plataforma de Ação de Pequim e nas conclusões das respetivas revisões; 

O reforço da emancipação económica das mulheres e a eliminação dos obstáculos 

no mercado de trabalho 

(f) Apelar a todas as partes para ratificarem e aplicarem a CEDAW, dando 

especial atenção aos artigos 1.o, 4.o, 10.o, 11.o, 13.o, 14.o e 15.o; 
 

(g) Incentivar todas as partes a promulgarem políticas e leis que assegurem uma 

remuneração igual para trabalho igual e o trabalho de igual valor; 

 

(h) Desenvolver políticas para apoiar o desenvolvimento empresarial por parte das 
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mulheres no quadro do trabalho digno e a eliminação de todos os obstáculos à 

criação de um negócio, tais como o financiamento ou o acesso ao crédito e aos 

mercados; 

 

(i) Promover novos investimentos em infraestruturas de prestação de cuidados 

sociais, de educação e de cuidados de saúde e na prestação pública de cuidados 

acessíveis, de qualidade e a preços razoáveis a crianças e outras pessoas 

dependentes; 

 

(j) Apoiar políticas que fomentem a repartição igual das responsabilidades 

domésticas e da prestação de cuidados entre mulheres e homens; 

 

(k) Apoiar o desenvolvimento de uma convenção da OIT, no sentido de criar uma 

norma internacional destinada a lutar contra a violência de género no local de 

trabalho; 

 

(l) Incentivar as mulheres e as jovens, através de campanhas de sensibilização e 

programas de apoio, a ingressar em carreiras académicas e de investigação em 

todos os domínios científicos, com especial destaque para as tecnologias e a 

economia digital; 

 

(m) Assegurar a coerência entre as políticas externas da UE e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável; 

 

Garantir a participação equitativa das mulheres em todos os níveis de tomada de 

decisões 

(n) Salvaguardar os direitos civis e políticos e apoiar a presença equilibrada de 

homens e mulheres a todos os níveis da tomada de decisões, nomeadamente na 

tomada de decisão política, nas políticas e nos programas económicos, bem 

como a nível empresarial ou académico; 

 

(0) Envolver os parceiros sociais na tomada de decisões económicas; 

 

(p) Reforçar a liderança e a participação das mulheres nos processos de tomada de 

decisão, em soluções de conflito e pós-conflito e, em países saídos de conflitos, 

garantir o acesso das mulheres ao emprego e aos mercados, que é fundamental 

para a estabilidade; 

 

Colmatar as necessidades das mulheres mais marginalizadas 

(q) Facilitar o acesso à propriedade fundiária e ao crédito das mulheres das regiões 

rurais, no sentido de permitir que se tornem economicamente independentes e 

participem plenamente no desenvolvimento rural e dele beneficiem; 

 

(r) Apelar ao envolvimento de organizações de mulheres das regiões rurais na 

tomada de decisões políticas, a nível local, regional, nacional e mundial, 

nomeadamente quando as suas vidas puderem ser afetadas por decisões 

relevantes; 
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(s)  Apelar à ratificação e aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, nomeadamente o seu artigo 6.o, 

intitulado «Mulheres com deficiência»; 

 

(t) Salientar o direito das trabalhadoras migrantes, sobretudo das trabalhadoras 

domésticas migrantes, a condições de trabalho dignas; 

 

Traduzir estes compromissos em custos e torná-los mais visíveis 

(u) Mobilizar os recursos necessários para o exercício dos direitos económicos das 

mulheres e a redução das disparidades entre homens e mulheres, 

nomeadamente através da utilização dos instrumentos existentes a nível da UE 

e dos Estados-Membros; 

 

(v) Garantir a plena participação do Parlamento e da sua Comissão dos Direitos da 

Mulher e da Igualdade dos Géneros no processo de tomada de decisões sobre a 

posição da UE na 61.ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a 

Condição da Mulher; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 

conhecimento, à Comissão. 

 


