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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia no período 2018-2020
(2021/2020(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas de 1949 para a Supressão do Tráfico 
de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem,

– Tendo em conta a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim adotadas na Quarta 
Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 15 de setembro de 1995, e os documentos 
subsequentes adotados nas sessões especiais das Nações Unidas em Pequim +5, +10, 
+15 e +20,

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

– Tendo em conta a Convenção n.º 100 da Organização Internacional do Trabalho relativa 
à igualdade de remuneração entre a mão de obra masculina e a mão de obra feminina 
em trabalho de igual valor,

– Tendo em conta a Convenção n.º 156 da Organização Internacional do Trabalho relativa 
à igualdade de oportunidades e de tratamento para os trabalhadores de ambos os sexos: 
trabalhadores com responsabilidades familiares,

– 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 documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 5 de março de 
2021, intitulado «Relatório de 2021 sobre a igualdade entre mulheres e homens na UE» 
(SWD(2021)55),

– Tendo em conta o Índice de Igualdade de Género relativo a 2019 e 2020 do Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género,

– 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 género,

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

– 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 
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Géneros (A9-0000/2021),

A. Considerando que, na UE, a igualdade entre homens e mulheres não é uma realidade e 
que, recentemente, os progressos abrandaram, estagnaram ou mesmo regrediram em 
algumas regiões e países; que lutar pela igualdade de género e pela promoção e proteção 
dos direitos das mulheres é uma responsabilidade verdadeiramente coletiva;

B. Considerando que, embora a taxa de emprego feminino tenha aumentado, a 
desigualdade entre homens e mulheres ainda persiste no mercado de trabalho; que as 
disparidades de emprego são particularmente elevadas para as mães solteiras, as 
mulheres com responsabilidades de prestação de cuidados, as mulheres com deficiência, 
as mulheres pertencentes a minorias étnicas, as mulheres migrantes e refugiadas, as 
mulheres LBTIQ+ e as mulheres jovens e idosas;

C. Considerando que a situação de pandemia causada pela COVID-19 exacerbou as 
desigualdades existentes entre mulheres e homens em quase todas as áreas da vida;

D. Considerando que a violência contra as mulheres pode assumir uma variedade de 
aspetos, intensidade e formas e que uma sociedade livre de violência deve tornar-se um 
pré-requisito absoluto para a igualdade;

E. Considerando que as mulheres na UE são mais gravemente afetadas pela pobreza ou 
pela exclusão social do que os homens, devido a persistentes causas estruturais e 
culturais que colocam as mulheres em desvantagem;

F. Considerando que a disparidade salarial entre homens e mulheres na UE é de 16 %, 
embora varie entre os Estados-Membros; que as ramificações das disparidades salariais 
entre homens e mulheres incluem uma desigualdade entre homens e mulheres de 37 % 
nos rendimentos de pensões, o que coloca as mulheres idosas em maior risco de pobreza 
e exclusão social; que o direito a salário igual para trabalho igual nem sempre é 
garantido e continua a ser um dos maiores desafios no combate à discriminação salarial;

G. Considerando que os cuidados não remunerados e o trabalho doméstico dependem 
fortemente das mulheres, sendo estas responsáveis por um fardo desproporcionado 
enquanto prestadoras de cuidados primários nas famílias;

H. Considerando que os efeitos a longo prazo das políticas neoliberais impostas pela UE 
contribuem para as desigualdades entre homens e mulheres, com aumento do 
desemprego, desregulamentação do mercado de trabalho, desregulação dos horários 
laborais, aumento da precariedade e baixos salários, que afetam as mulheres em 
particular, enquanto os cortes nos serviços públicos, principalmente na saúde, na 
educação e nos benefícios sociais, agravam ainda mais as múltiplas formas de 
discriminação e desigualdade que as mulheres enfrentam;

Igualdade no trabalho

1. Insiste que o direito ao trabalho é condição essencial à efetivação da igualdade de 
direitos, à independência económica e à realização profissional das mulheres, pelo que 
insiste na erradicação do trabalho precário através da obrigatoriedade da aplicação do 
princípio de que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de 
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trabalho efetivo e do reconhecimento e valorização do direito ao trabalho com direitos;

2. Apela a que os Estados-Membros tomem medidas concretas que garantam a igualdade 
de acesso das mulheres ao trabalho com direitos e salários dignos; insta à promoção da 
contratação coletiva como fator determinante para reverter e superar as desigualdades e 
combater a discriminação contra as mulheres, e afirma que se deve consagrar na lei e na 
vida o princípio de salário igual para trabalho igual e de igual valor;

3. Encoraja os Estados-Membros a tomarem medidas firmes, nomeadamente 
sancionatórias, em relação às empresas que não cumpram a legislação laboral e 
promovam práticas discriminatórias entre homens e mulheres;

4. Solicita à UE e aos seus Estados-Membros que reforcem a proteção da maternidade e da 
paternidade, nomeadamente aumentando os períodos das licenças, desde logo tendo em 
conta o período de seis meses recomendado pela Organização Mundial de Saúde para 
amamentação como forma exclusiva de alimentação da criança, e garantindo que essas 
licenças sejam pagas a 100 % sem perda de remuneração; insta a assegurar, após o 
termo da licença de maternidade, o direito à redução do horário de trabalho para o 
aleitamento da criança até, pelo menos, aos dois anos de idade, tomando medidas 
concretas para garantir essa proteção, a par do investimento na criação de uma rede 
pública e gratuita de serviços de educação e cuidados infantis;

5. Exige a valorização do trabalho, dos trabalhadores e dos salários, o combate efetivo ao 
desemprego e a promoção do pleno emprego; exige a criação e promoção de emprego 
com direitos, a defesa da contratação coletiva, a dinamização do emprego público e a 
erradicação da precariedade; exige também a redução do horário de trabalho sem perda 
de salário;

Erradicação das violências contra mulheres

6. Salienta que é urgente combater a exploração no trabalho e as desigualdades, 
discriminações e violências que atingem as mulheres;

7. Exige que se garanta uma proteção adequada às mulheres vítimas de violência 
doméstica, aumentando, para isso, os meios e as respostas efetivas dos Estados;

8. Salienta que a prostituição é uma grave forma de violência e exploração que afeta 
maioritariamente mulheres e crianças; assinala que as causas de fundo da prostituição 
não se podem desligar da realidade socioeconómica, nomeadamente do desemprego, da 
carência económica e da pobreza; realça a necessidade de os Estados-Membros 
aumentarem o financiamento direcionado para a disponibilização de apoios sociais e 
acesso a serviços públicos para as vítimas de tráfico ou exploração sexual;

9. Reconhece a defesa intransigente, em qualquer parte do mundo, de todas as liberdades, 
condenando as medidas que atentem contra os direitos, as liberdades e as garantias e 
todas as formas de discriminação, incluindo em função da orientação sexual;

10. Sublinha que qualquer estratégia para a igualdade deve abordar todas as formas de 
violência contra as mulheres, incluindo retrocessos e violações em matéria de saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres;
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Saúde, educação, inclusão e pobreza

11. Sublinha que os direitos de acesso à saúde, em particular à saúde sexual e reprodutiva, 
são direitos fundamentais das mulheres que devem ser reforçados e não podem, de 
maneira nenhuma, ser reduzidos ou retirados;

12. Sublinha que os Estados-Membros devem adotar uma política de saúde pública que 
privilegie a promoção da saúde e a prevenção de doenças através da garantia de 
cuidados de saúde gratuitos, universais e de qualidade, assegurando os meios 
necessários ao combate contra os principais problemas de saúde pública;

13. Salienta a necessidade de criação de uma rede pública de creches e de educação 
pré-escolar; realça que esta é uma responsabilidade social ampla, que tem de assumir a 
universalidade própria de um serviço público que seja efetivamente acessível a todas as 
crianças e famílias que dele queiram beneficiar;

14. Exorta os Estados-Membros a aplicarem medidas específicas para combater o risco de 
pobreza na velhice e aposentação, aumentando as reformas e pensões e reforçando os 
apoios sociais;

Igualdade na vida

15. Reconhece que é fundamental a existência de um amplo conjunto de medidas efetivas 
do ponto de vista económico e social e de combate a atitudes e práticas discriminatórias, 
que permitam às mulheres a igualdade de participação no exercício dos direitos cívicos 
e políticos;

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

As mulheres continuam a ser as principais vítimas das desigualdades existentes, das 
disparidades salariais entre homens e mulheres, da pobreza e do trabalho precário. Mas, os 
seus direitos, nomeadamente o direito a viver uma vida com dignidade, são direitos 
fundamentais que devem ser promovidos por políticas públicas.

Exercer direitos e participar em igualdade é uma legítima aspiração das mulheres, mas o 
exercício desses direitos, bem como a participação em condições de igualdade, estão por 
cumprir. A grande maioria das mulheres continuam a ser privadas da valorização do seu 
estatuto profissional e salarial, de serem mães sem penalizações ou discriminações, e esta é 
uma realidade injusta e inaceitável. A legislação que consagra a igualdade é de grande 
importância para suprir lacunas e combater as discriminações e para proporcionar novos 
avanços no exercício dos direitos das mulheres na vida. 

As políticas de igualdade não podem continuar a ser instrumentos facilitadores do aumento da 
exploração. São disso exemplo as promessas de soluções para a conciliação da vida familiar e 
profissional quando estas visaram, na prática, proceder a alterações à legislação laboral.

A desigualdade no trabalho e na vida entre homens e mulheres não está desligada das 
políticas públicas neoliberais impostas pela UE que provocaram o aumento do desemprego, a 
desregulamentação do mercado de trabalho, a desregulação dos horários laborais, o aumento 
da precariedade e dos baixos salários, que afetam as mulheres em particular, enquanto os 
cortes nos serviços públicos, principalmente na saúde, na educação e nos benefícios sociais 
agravam ainda mais as múltiplas formas de discriminação e desigualdade que as mulheres 
enfrentam.

As políticas de igualdade devem emanar dos governos dos Estados-Membros, avançando com 
soluções que defendam os direitos das mulheres. São necessárias medidas concretas que, 
através de políticas de emprego, eliminem as discriminações no acesso ao trabalho e reforcem 
o emprego com direitos, a contratação coletiva, exigindo o aumento geral dos salários e das 
pensões e a melhoria das condições de vida. É necessária uma maior ação, sensibilização e 
fiscalização nos locais de trabalho, visando a garantia de melhores condições de trabalho das 
mulheres, dando atenção às cargas horárias, ao cumprimento dos direitos à maternidade e 
paternidade e à conciliação entre trabalho, vida familiar e vida pessoal, concretizando o 
alargamento e pagamento integral das licenças de maternidade e parental, e o combate a 
atuações que ponham em causa estes direitos.


