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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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:

1. Saúda a considerável melhoria registada nos últimos anos na situação geral da igualdade
entre homens e mulheres e assinala, neste contexto, que a percentagem de mulheres que 
trabalha é superior a 44% da população activa, enquanto que a percentagem média de 
mulheres empresárias se situa actualmente em 33% e a de estudantes do ensino superior é 
superior a 50%; espera que esta tendência positiva prossiga;

2. Deplora o facto de ainda existir uma diferença de 15% entre a remuneração do trabalho 
feminino e masculino, a despeito da legislação comunitária existente neste domínio; 
exorta os Estados-Membros a estabelecer como objectivo a redução dessa diferença; 
congratula-se com a iniciativa da Comissão de apresentar a breve prazo uma comunicação 
sobre esta matéria; recomenda que essa comunicação seja seguida de medidas activas; 
exorta igualmente a Comissão a zelar por que a directiva relativa à igualdade de 
remuneração seja aplicada de molde a não discriminar as mulheres que disponham de uma 
experiência laboral mais curta pelo facto de terem filhos;

3. Insta os Estados-Membros a tomar todas as medidas necessárias para satisfazer os 
objectivos de Barcelona em matéria de serviços de apoio à infância e a desenvolver 
serviços adequados e acessíveis de prestação de cuidados aos idosos, a pessoas portadoras 
de deficiência e a outras pessoas dependentes;

4. Exorta a Comissão a promover políticas activas e medidas específicas de luta contra a 
pobreza das mulheres pertencentes a grupos desfavorecidos, tais como mães solteiras, 
mulheres idosas e mulheres imigrantes;

5. Lamenta a discriminação que ainda persiste em muitos sectores em relação às mulheres 
que não exercem uma actividade profissional e que se dedicam à educação dos seus filhos 
e à família, e exorta os Estados-Membros a empreenderem esforços para que esta situação 
seja alterada, tomando, por exemplo, os períodos dedicados à educação dos filhos em 
consideração para efeitos de direitos de pensão;

6. Convida os Estados-Membros a fomentarem o papel fundamental dos homens na obtenção 
de um equilíbrio entre os géneros, proporcionando-lhes, por exemplo, incentivos para 
efeitos do requerimento da licença parental ou de paternidade e para partilharem com as 
mulheres a responsabilidade pelas tarefas de assistência; convida a Comissão a estudar as 
razões que explicam o facto de serem tão poucos os homens que requerem licença 
parental ou de paternidade;

7. Recorda a sua condenação de todas as formas de violência com base no sexo1; exorta a
Comissão a realizar estudos sobre as causas subjacentes à violência com base no sexo e a 

  
1 Resolução, de 2 de Fevereiro de 2006, sobre a actual situação e eventuais futuras acções em matéria de 
combate à violência contra as mulheres, P6_TA-PROV(2006)0038.
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desenvolver indicadores para se dispor de dados fiáveis e coordenar as estatísticas dos 
Estados-Membros relativas ao número de vítimas;

8. Exorta a Comissão a reunir o mais rapidamente possível dados comparáveis e fiáveis 
sobre o tráfico de seres humanos, por forma a avaliar este fenómeno e estabelecer 
objectivos com vista à sua redução; lembra que já solicitou à UE que providenciasse pela 
redução para metade do número de pessoas vítimas do tráfico de seres humanos durante 
os próximos 10 anos1;

9. Exorta a Comissão a adoptar uma proposta de código de conduta destinado aos 
funcionários das instituições e organismos da UE, em particular quando se encontram em 
missão em países terceiros, o qual consagre a proibição da compra de serviços sexuais, de 
outras formas de exploração sexual e da violência com base no sexo e preveja sanções de 
aplicação obrigatória;

10. Deplora o facto de a situação das raparigas não ser tida em maior consideração; exorta a
Comissão e os Estados-Membros a adoptar todas as medidas necessárias para garantir a 
aplicação da Resolução sobre as raparigas, adoptada pela Assembleia-Geral das Nações 
Unidas2;

11. Convida as instituições e as agências europeias a promoverem a igualdade de géneros ao 
nível administrativo e a visarem a paridade entre homens e mulheres aquando do 
recrutamento e da contratação, designadamente para efeitos de preenchimento de posições 
de alto nível.

  
1 Resolução do Parlamento Europeu sobre estratégias de prevenção do tráfico de mulheres e crianças vulneráveis 
à exploração sexual (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Resolução A/RES/60/141 adoptada em 11 de Janeiro de 2006.
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