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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Estratégia da UE para a Igualdade de Género
(2019/2169(INI))
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 e 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 18 de dezembro de 1979,

– 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 
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 proposta da Comissão, de 14 de março de 2012, para uma Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e 
mulheres no cargo de administrador não-executivo das empresas cotadas em bolsa e a 
outras medidas conexas (Diretiva Mulheres nos Conselhos de Administração) 
(COM(2012)0614),

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

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).
8 JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
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Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul),

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho, de 4 de março de 2016, relativa à 
celebração, pela União Europeia, da Convenção do Conselho da Europa para a 
Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica 
(COM(2016)0109),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de quarta-feira, 6 
de março de 2019, intitulado «Relatório de 2019 da Comissão sobre a igualdade de 
oportunidades entre mulheres e homens na União Europeia» (SWD(2019)0101),

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de novembro de 2019, sobre a adesão da UE à 
Convenção de Istambul e outras medidas para combater a violência baseada no género9,

– Tendo em conta o Índice de Igualdade de Género de 2019 do Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género (EIGE), publicado em 15 de outubro de 2019,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o retrocesso em 
matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE10,

Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2019, sobre a igualdade de género 
e as políticas fiscais na UE11,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de março de 2018, sobre a igualdade de género 
nos acordos de comércio da UE12,

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de outubro de 2017, sobre a emancipação 
económica das mulheres no sector privado e no sector público da UE13,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de junho de 2017, sobre a necessidade de uma 
estratégia da UE para evitar e pôr fim às disparidades das pensões de reforma em função 
do género14,

Tendo em conta a sua resolução, de 14 de março de 2017, sobre a igualdade entre 
mulheres e homens na União Europeia em 2014-201515,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de fevereiro de 2017, sobre a promoção da 
igualdade de género nos domínios da saúde mental e da investigação clínica16,

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2018, sobre mulheres, igualdade de 

9 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0080.
10 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0111.
11 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0014.
12 JO C 162 de 10.5.2019, p. 9.
13 JO C 346 de 27.9.2018, p. 6.
14 JO C 331 de 18.9.2018, p. 60.
15 JO C 263 de 25.7.2018, p. 49.
16 JO C 252 de 18.7.2018, p. 99.
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género e justiça climática17,

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de abril de 2016, sobre a igualdade de género e a 
autonomia das mulheres na era digital18,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de junho de 2015, sobre a estratégia da UE para a 
igualdade entre homens e mulheres pós-201519,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 10 de dezembro de 2019, intituladas 
«Economias baseadas na igualdade de género na UE: o caminho a seguir»,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente os seus 
princípios n.ºs 2 e 9,

– Tendo em conta o  Plano de Ação II da UE em matéria de Igualdade de Género e o 
documento de trabalho conjunto dos serviços da Comissão e da Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança intitulado «Igualdade de 
género e emancipação das mulheres: transformar a vida das raparigas e mulheres através 
das relações externas da UE, 2016-2020» (SWD(2015)0182),

– Tendo em conta a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, bem como as 
declarações adotadas no âmbito das cimeiras da ONU Pequim +5, Pequim +10, Pequim 
+15 e Pequim +20,

– Tendo em conta o Inquérito da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
(FRA) intitulado «Violência contra as mulheres: um inquérito à escala da União 
Europeia», publicado em 2014,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de março de 2020, intitulada «Uma 
União da Igualdade: Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos 
Géneros e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão 
da Cultura e da Educação e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2020),

A. Considerando que igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental da UE 
consagrado nos tratados da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais;

B. Considerando que as estruturas e os estereótipos em todo o mundo perpetuam as 
desigualdades e que superar estas estruturas e estes estereótipos irá fazer avançar a 
igualdade de género; que é necessário um movimento forte dos direitos das mulheres 
para defender os valores democráticos, os direitos fundamentais e, em particular, os 
direitos das mulheres, e que as ameaças aos direitos das mulheres também constituem 

17 JO C 458 de 19.12.2018, p. 34.
18 JO C 66 de 21.2.2018, p. 44.
19 JO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
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ameaças à democracia;

C. Considerando que a UE adotou legislação importante e impulsionou de forma 
determinante a consecução da igualdade de género; que, no entanto, estes esforços 
abrandaram nos últimos anos, ao passo que se multiplicaram os movimentos que se 
opõem às políticas de igualdade de género e aos direitos das mulheres; que estes 
movimentos estão a tentar influenciar as políticas nacionais e europeias;

D. Considerando que a violência contra as mulheres em todas as suas formas constitui uma 
violação dos direitos humanos e um dos maiores obstáculos à consecução da igualdade 
de género; que uma vida sem violência é uma condição para a igualdade; que as 
campanhas de desinformação sobre a igualdade de género também visam o problema da 
violência contra as mulheres, como aconteceu em relação à Convenção de Istambul;

E. Considerando que os papéis tradicionais e os estereótipos de género continuam a 
influenciar a divisão de tarefas entre mulheres e homens em casa, na educação, no 
trabalho e na sociedade; que o trabalho de prestação de cuidados não remunerado, 
realizado sobretudo por mulheres, contribui para a disparidade salarial e de pensões 
entre homens e mulheres; que as medidas de conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar, como a Diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida 
familiar, constituem um primeiro passo importante, mas têm de ser complementadas por 
outras medidas, a fim de envolver mais homens no trabalho não remunerado e de 
promover o modelo de igualdade entre homens e mulheres no tocante à contribuição 
para o rendimento familiar e à prestação de cuidados;

F. Considerando que a participação das mulheres no mercado de trabalho não garante a sua 
participação equitativa no processo decisório e limita, por conseguinte, o potencial das 
mulheres na mudança das estruturas económicas, políticas, sociais e culturais;

G. Considerando que a pobreza na Europa atinge as mulheres de forma desproporcionada, 
em particular as mães solteiras, as mulheres com deficiência e as idosas, as mulheres 
migrantes e as mulheres pertencentes a minorias étnicas;

H. Considerando que o impacto das alterações climáticas é vivido de forma diferente pelas 
mulheres, uma vez que estas são mais vulneráveis e enfrentam riscos e encargos mais 
elevados por várias razões; que a igualdade de género e a inclusão das mulheres no 
processo decisório é um requisito para o desenvolvimento sustentável e para a gestão 
eficaz dos desafios climáticos; que todas as ações em matéria de clima devem incluir 
uma perspetiva transversal e de género;

I. Considerando que o acesso a informações completas e adequadas à idade, à educação 
sobre sexualidade e relações de género, bem como a cuidados de saúde sexual e 
reprodutiva, são essenciais para alcançar a igualdade de género;

J. Considerando que o Índice de Igualdade de Género de 2019 revela desigualdades 
persistentes entre homens e mulheres no sector digital; que a eliminação da clivagem 
digital entre homens e mulheres e a garantia dos direitos digitais das mulheres são da 
maior importância, tendo em conta as discriminações resultantes de conjuntos de dados, 
modelos e algoritmos distorcidos no domínio da inteligência artificial (IA); que os 
responsáveis pela programação no domínio da IA têm de estar sensibilizados para os 
preconceitos e os estereótipos inconscientes, para evitar reproduzi-los e reforçá-los; que 
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a transformação e a digitalização do mercado de trabalho e da economia podem 
acentuar o fosso económico e a segregação existentes no mercado de trabalho;

K. Considerando que a integração da perspetiva de género, a orçamentação sensível ao 
género e as avaliações de impacto em função do género são instrumentos essenciais 
para alcançar a igualdade de género em todos os domínios de ação da UE;

Observações de caráter geral

1. Congratula-se com a adoção da Comunicação da Comissão intitulada «Uma União da 
Igualdade: Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2020-2025», 
apresentada a tempo nos primeiros 100 dias da nova Comissão, como um forte sinal de 
compromisso político com as políticas europeias de igualdade de género e como um 
quadro político decisivo, claro e ambicioso para combater os ataques aos direitos das 
mulheres e à igualdade de género; sublinha a importância da dupla abordagem 
escolhida, que consiste em medidas específicas e na aplicação coerente da integração da 
perspetiva de género e da interseccionalidade enquanto princípios transversais, e 
congratula-se com a forte ligação entre áreas de trabalho e a eliminação de estereótipos, 
de preconceitos de género e de discriminação;

2. Regozija-se com o anúncio de várias estratégias complementares e apela a um quadro 
estratégico para a sua ligação e à adoção de uma abordagem intersectorial em todas elas;

3. Lamenta que a estratégia continue a ser vaga quanto ao calendário para diversas 
medidas, muito bem-vindas; insta, por conseguinte, a Comissão a definir prazos 
concretos e ações específicas adicionais, bem como orientações sobre a aplicação eficaz 
da abordagem intersectorial;

Eliminar a violência contra as mulheres

4. Apoia o plano da Comissão de continuar a insistir na ratificação da Convenção de 
Istambul à escala da UE; destaca, neste contexto, a necessidade de medidas específicas 
para corrigir as disparidades existentes entre os Estados-Membros; chama, no entanto, a 
atenção para o facto de terem sido infrutíferas várias tentativas para convencer os 
Estados-Membros relutantes; congratula-se vivamente, por conseguinte, com a vontade 
da Comissão de propor medidas em 2021 para alcançar os objetivos da Convenção de 
Istambul, caso a adesão da UE continue bloqueada; apela a ações preparatórias para o 
lançamento de medidas adicionais, juridicamente vinculativas, para eliminar a violência 
contra as mulheres; acolhe muito favoravelmente o alargamento previsto das definições 
de domínios de criminalidade particularmente grave nos termos do artigo 83.º, n.º 1, do 
TFUE, mas apela à inclusão de todas as formas de violência baseada no género, para 
adotar uma abordagem proativa e lançar as bases de uma diretiva da UE sobre esta 
matéria;

5. Congratula-se com o intuito de apresentar uma recomendação adicional sobre a 
prevenção de práticas nefastas e de lançar uma rede da UE para a prevenção da 
violência baseada no género e da violência doméstica; solicita que sejam aplicadas as 
definições e os objetivos da Convenção de Istambul e que as organizações de defesa dos 
direitos das mulheres e da sociedade civil sejam associadas em permanência;

6. Salienta o alcance e o impacto da violência e do assédio no local de trabalho; realça que 
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os prestadores informais de cuidados, os trabalhadores domésticos e os trabalhadores 
agrícolas, em particular, carecem de proteção e, por conseguinte, insta os 
Estados-Membros a adotarem as Convenções 190 e 189 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), para reforçar os direitos dos trabalhadores, em especial das 
mulheres, na economia informal;

7. Saúda as medidas específicas propostas para combater a violência cibernética; exorta à 
adoção de medidas legislativas vinculativas para combater estas formas de violência e 
apoiar os Estados-Membros no desenvolvimento de instrumentos de formação 
destinados às forças policiais, ao sistema judicial e ao sector das tecnologias da 
informação e da comunicação;

8. Urge a Comissão a apresentar a tão esperada estratégia da UE para a erradicação do 
tráfico de seres humanos e sublinha a necessidade de uma clara incidência no género, 
uma vez que as mulheres e as raparigas são as mais afetadas e objeto de tráfico para fins 
de exploração sexual; reitera a importância de incluir medidas e estratégias para reduzir 
a procura;

9. Congratula-se com o anúncio de um novo inquérito à escala da UE sobre a prevalência e 
a dinâmica da violência exercida contra as mulheres;

Mulheres e economia

10. Apoia a revisão dos objetivos de Barcelona; apela ao apoio financeiro e à partilha de 
boas práticas entre os Estados-Membros que ainda não atingiram os objetivos; 
regozija-se, além disso, com o desenvolvimento de orientações para os 
Estados-Membros sobre a abordagem dos desincentivos financeiros em relação às 
políticas social, económica e fiscal;

11. Saúda o compromisso assumido pela Comissão de apresentar, até ao final de 2020, 
medidas vinculativas em matéria de transparência salarial; salienta, contudo, que ainda é 
necessário resolver a questão da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de 
igual valor nos diferentes sectores profissionais; recomenda vivamente a inclusão do 
princípio da igualdade de remuneração por trabalho de igual valor entre mulheres e 
homens, que pode ser definido do seguinte modo: «O trabalho é considerado de igual 
valor se, com base numa comparação de dois grupos de trabalhadores que não foram 
formados arbitrariamente, o trabalho realizado for comparável, tendo em conta fatores 
como as condições de trabalho, o grau de responsabilidade conferido aos trabalhadores 
e as exigências físicas ou mentais do trabalho»; salienta que é necessário desenvolver 
instrumentos de avaliação de empregos neutros do ponto de vista do género e critérios 
de classificação para este efeito;

12. Insta a Comissão a pugnar por um maior número de mulheres em cargos de decisão 
económica, destacando as suas vantagens económicas e sociais, e partilhando as 
melhores práticas, a fim de desbloquear a diretiva relativa à presença de mulheres nos 
conselhos de administração;

13. Congratula-se com o apoio à paridade de género nos órgãos eleitos, como o Parlamento 
Europeu, e salienta que este deve servir de modelo nesta matéria;
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Políticas digitais para a igualdade de género

14. Deplora a sub-representação das mulheres no sector das TIC e chama a atenção para o 
risco de este facto reforçar e reproduzir estereótipos e preconceitos de género através da 
programação da IA e de outros programas; solicita que as tecnologias e a IA sejam 
transformadas em instrumentos para erradicar os estereótipos de género e capacitar as 
raparigas e as mulheres para que entrem nas áreas da ciência, da tecnologia, da 
engenharia e da matemática (CTEM) e das TIC, bem como para permanecerem nestas 
carreiras;

Integração da perspetiva de género em todas as políticas da UE e financiamento das 
políticas de igualdade de género

15. Reitera a importância da integração da perspetiva de género enquanto abordagem 
sistemática para alcançar a igualdade de género; congratula-se, por conseguinte, com o 
grupo de trabalho sobre a igualdade recentemente criado pela Comissão; sublinha a 
importância da transparência e da participação das organizações de defesa dos direitos 
das mulheres e da sociedade civil; exorta a Comissão a incluir disposições que 
obriguem as direções-gerais a terem em conta os contributos do grupo de trabalho;

16. Exorta a que a integração da perspetiva de género seja incluída nas políticas da UE em 
matéria de ambiente e de clima, nomeadamente no «Pacto Ecológico», que sejam 
garantidos o apoio financeiro e institucional, os conhecimentos especializados em 
questões de género e a adoção de medidas políticas sólidas para incentivar a 
participação equitativa das mulheres nos órgãos decisórios e na política climática a nível 
nacional e local, e a que as mulheres e as raparigas sejam reconhecidas como agentes de 
mudança;

17. Observa que as políticas fiscais têm impactos diversos nos diferentes tipos de agregados 
familiares; salienta que a tributação individual é determinante para alcançar a equidade 
fiscal para as mulheres;

Luta contra o retrocesso na igualdade entre homens e mulheres

18. Reitera a necessidade de um intercâmbio regular entre os Estados-Membros e a 
Comissão em matéria de questões de género no domínio da saúde, que inclua 
orientações para uma educação sexual abrangente e as relações de género, respostas 
sensíveis às questões de género às epidemias e saúde e a direitos sexuais e reprodutivos 
(SDSR); insta a Comissão a incluir a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos na sua 
próxima estratégia de saúde da UE e a apoiar os Estados-Membros na prestação de um 
acesso fácil e de elevada qualidade aos serviços de saúde;

19. Solicita apoio para os defensores dos direitos das mulheres e as organizações de defesa 
dos direitos das mulheres na UE e no mundo; apela a um acompanhamento permanente 
da situação relativa aos direitos das mulheres e à desinformação em matéria de políticas 
de igualdade de género em todos os Estados-Membros e a um sistema de alarme que 
alerte para o retrocesso; insta a Comissão a apoiar estudos que se debrucem sobre o 
impacto dos ataques e das campanhas de desinformação nos direitos das mulheres e na 
igualdade de género, e exorta a Comissão a analisar as suas causas profundas, 
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procedendo à verificação de factos e elaborando narrativas alternativas;

Igualdade de género nas relações externas da UE

20. Apela à coerência e ao reforço mútuo das políticas internas e externas da UE relativas 
aos princípios da integração da perspetiva de género e da igualdade de género, à luta 
contra os estereótipos e as normas de género, bem como às práticas nefastas e à 
legislação discriminatória, através de relações externas;

21. Congratula-se com o compromisso assumido pela Comissão de assegurar a inclusão de 
um capítulo específico sobre o comércio e a igualdade de género no Acordo de 
Associação modernizado com o Chile e de promover e apoiar a inclusão desses 
capítulos em todos os acordos comerciais e de investimento da UE;

°

° °

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este ano, no âmbito da comemoração do vigésimo quinto aniversário da aprovação dos 
objetivos da Plataforma de Ação de Pequim e da caducidade dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, serão realizadas em todo o mundo diferentes avaliações para 
determinar os progressos alcançados ao nível da igualdade de género. Estas avaliações irão, 
uma vez mais, demonstrar claramente que a igualdade efetiva de género, que abrange todos os 
aspetos da vida, está infelizmente a avançar com lentidão e que as desigualdades entre 
homens e mulheres persistem, apesar de todos os nossos esforços.

A violência contra as mulheres e até os feminicídios continuam a ser uma realidade diária, a 
independência económica das mulheres continua a não ser garantida devido à forte 
segregação na educação e no mercado de trabalho e a desigualdade de remuneração, assim 
com o ónus do trabalho não remunerado, recaem principalmente sobre os ombros das 
mulheres. Além disso, persiste a exclusão das mulheres dos cargos de decisão. Os cargos na 
política, na economia e na cultura, que poderiam fazer a diferença e incluir a possibilidade de 
alterar estas desigualdades (estruturais), não são distribuídos de forma equitativa entre 
homens e mulheres.

O Índice da Igualdade de Género da UE, elaborado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género e no qual a UE regista uma média de 67,4 pontos num máximo de 100, mostra que a 
UE está a pouco mais de meio caminho para concluir a igualdade e, por conseguinte, apoia os 
supracitados pressupostos.

A consecução da igualdade de género tem sido dificultada pelas medidas e pelos efeitos da 
crise económica e pela falta de vontade política em convertê-la numa prioridade, não obstante 
as probabilidades existentes durante a última década. Atualmente, enfrenta ataques 
deliberados e contra-ataques orquestrados em vários Estados-Membros, que levam a União a 
defender o status quo, ao invés de avançar. Graças aos fortes movimentos de cidadãos em 
alguns Estados-Membros, os temidos retrocessos em vários países não puderam ser 
consumados (pelo menos no papel) e a exigência de uma igualdade total e de medidas 
adicionais não pôde ser silenciada, como o não deve ser a nossa vontade política. No entanto, 
a desigualdade de género e a discriminação estrutural continuam a ser reforçadas por 
diferentes desafios societais, como se verificou recentemente durante a crise relacionada com 
o surto de Covid-19. Embora o trabalho das mulheres em sectores relevantes, como os 
cuidados de saúde e o abastecimento alimentar, seja essencial para o funcionamento da 
sociedade, o acesso das mulheres aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e a estruturas de 
apoio como as linhas telefónicas de apoio e os abrigos em caso de violência tende a ser 
limitado nestes tempos.

É necessário pôr de imediato termo a esta tendência e criar um quadro comum e ambicioso 
para os próximos cinco anos, de molde a tomar medidas eficazes e coerentes para combater 
todas as formas de discriminação contra as mulheres e os homens. Temos de fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance para acabar com a discriminação com base na etnia, na orientação 
sexual, na identidade de género, na deficiência, na crença religiosa, na classe, na 
nacionalidade ou na idade. Assim, impõe-se uma abordagem intersectorial, não só em matéria 
de igualdade de género, mas também nas demais políticas europeias.

Para além disso, a relatora entende que os objetivos económicos, sociais e da política de 
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emprego na Europa só podem ser alcançados quando a igualdade dos géneros também for 
plenamente concretizada. A igualdade, por conseguinte, tem de ser entendida como um 
objetivo estratégico importante e universal. Por isso, o trabalho das instituições da UE e dos 
Estados-Membros deve incorporar de forma exaustiva os princípios da integração da 
perspetiva de género, da avaliação do impacto no género e da orçamentação em função do 
género.

A proposta da Comissão de uma nova estratégia para a igualdade entre homens e mulheres, 
apresentada durante os primeiros 100 dias do seu mandato, pode ser considerada como um 
sinal político claro para apoiar todos os esforços, tendo em vista alcançar a igualdade de 
género. A proposta define objetivos comuns e as medidas necessárias no domínio dos direitos 
das mulheres e da igualdade de género na UE, para acabar com a violência e os estereótipos 
de género, para garantir a igualdade de participação e de oportunidades no mercado de 
trabalho, inclusive a transparência salarial, para tornar realidade a igualdade de remuneração 
por trabalho de igual valor e, finalmente, alcançar o equilíbrio de género nos cargos de 
decisão. Além disso, promove o modelo de igualdade entre homens e mulheres no tocante à 
contribuição para o rendimento familiar e à prestação de cuidados, propondo medidas que 
permitam às mulheres e aos homens partilhar equitativamente o trabalho remunerado e não 
remunerado.

A relatora congratula-se, em particular, com o compromisso de combater os preconceitos e 
estereótipos de género, que são uma das principais razões subjacentes à discriminação, e com 
o recurso – ao longo de todo o processo – de uma abordagem intersectorial, concentrando 
esforços quer nas mulheres quer nos homens em toda a sua diversidade, uma abordagem 
muito necessária para fazer uma verdadeira diferença para todas as mulheres e todos os 
homens na UE.

Uma vez que a estratégia da Comissão prevê a possibilidade de introduzir alterações 
constantes, o Parlamento Europeu acompanhará continuamente a estratégia e proporá ações e 
medidas adicionais. O presente relatório foi concebido como o primeiro de vários, nos quais 
serão destacadas as medidas positivas previstas, sublinhados também os objetivos, as ações e 
as medidas adicionais que se impõem para a conceção de uma política global e coerente a 
nível da UE, a fim de concretizar, finalmente, uma UE e um mundo justos em termos de 
género.


