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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Igualdade entre Homens e Mulheres na União Europeia - 2007 
(2007/2065(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.°, o nº 2 do artigo 3.° e o artigo 141.° do Tratado CE,

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a Igualdade entre Homens e 
Mulheres - 2007 (COM (2007) 0049),

– Tendo em conta a estratégia-quadro da Comunidade para a igualdade entre homens e 
mulheres (2001-2005) (COM(2000)0335) e os relatórios anuais da Comissão para 
2000,2001,2002,2004,2005 e 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044 e COM(2006)0071),

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, aprovado 
pelo Conselho Europeu, em Março de 2006,

– Tendo em conta a declaração comum, aprovada em 4 de Fevereiro de 2005, pelos 
Ministros da UE responsáveis pelas políticas de igualdade dos géneros,

– Tendo em conta o Roteiro para Igualdade entre Homens e Mulheres 2006-2010 
(COM(2006)0092),

– Tendo em conta o quadro de acções em matéria de igualdade entre homens e mulheres, 
aprovado pelos parceiros sociais europeus, em 22 de Março de 2005,

– Tendo em conta o artigo 23.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, da Comissão da Cultura e da Educação, e da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2007),

A. Considerando que a Comissão e os Estados-Membros renovaram recentemente o seu 
empenhamento na realização da igualdade entre homens e mulheres, designadamente 
através do Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres, anteriormente citado, e do 
Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres,

B. Considerando que existe uma clara dimensão de género no desafio demográfico que a 
Europa está a enfrentar e que políticas em prol da igualdade entre homens e mulheres 
constituem um meio fundamental para responder a esse desafio,

  
1JO L 364, 18.12.2000, p. 1. 
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C. Considerando que a possibilidade de, homens e mulheres, conciliarem vida profissional, 
vida familiar e vida privada é essencial para promover o acesso, o regresso e a 
permanência das mulheres no mercado de trabalho,

D. Considerando que a segregação na educação e a persistência de estereótipos ligados ao 
género na escolha das áreas de estudo continuam a ser uma realidade e têm consequências 
negativas para a situação comparativa das mulheres em alguns sectores do mercado de 
trabalho, particularmente naqueles relacionados com a alta tecnologia,

E. Considerando que, no Conselho Europeu da Primavera de 2006, o Conselho reconheceu 
mais uma vez que as políticas de igualdade entre homens e mulheres são instrumentos 
essenciais para o crescimento económico,

F. Considerando que o relatório da Comissão destaca a evolução ascendente da taxa de 
emprego das mulheres, uma vez que seis dos oito milhões de empregos criados na UE 
desde 2000 foram ocupados por mulheres, mas simultaneamente refere que há variações 
significativas nas taxas de emprego das diferentes faixas etárias, 

G. Considerando que não se verifica uma evolução substancial relativamente ao relatório 
precedente no que respeita às diferenças salariais entre homens e mulheres (cerca de 
15%, em média, na UE), o que é uma prova inequívoca de que não houve qualquer 
progresso significativo na aplicação do princípio "para trabalho igual, salário igual", 
introduzido há trinta anos pela Directiva 75/117/CEE do Conselho, de 10 de Fevereiro de 
1975, relativa à aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre trabalhadores 
masculinos e femininos1, 

H. Considerando que um estudo Eurobarómetro, publicado em 2003, revelou  que os 
principais factores que dissuadem os homens enquanto de assumir mais responsabilidades 
domésticas e familiares não são apenas de natureza financeira mas têm igualmente a ver 
com o receio de consequências negativas para a evolução da sua carreira, 

I. Considerando que as taxas de emprego relativas a mulheres com filhos de tenra idade são 
em média inferiores às de mulheres sem filhos, enquanto que os dados referentes aos 
homens revelam uma situação inversa, 

J Considerando que os Estados-Membros que adoptaram políticas de conciliação 
trabalho/família tanto para as mulheres como para os homens têm taxas de natalidade, 
taxas de presença de mulheres no mercado de trabalho e taxas de emprego mais elevadas, 

K. Considerando que os parceiros sociais desempenham um papel importante na definição 
de acções para a igualdade dos géneros quer a nível europeu, nacional, regional, sectorial 
como a nível de empresa e que o êxito das políticas de conciliação trabalho/família exige 
uma parceria entre empregadores, empregados e poderes públicos, 

L Considerando que as melhores práticas mostram que as acções de conciliação 
trabalho/família a nível microeconómico permitem reduzir a rotatividade do pessoal e o 

  
1JO L 45, 19.2.1975, p. 19. 
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absentismo, aumentar o empenhamento no trabalho e na produtividade e atrair mão-de-
obra eficiente e motivada, 

1. Regozija-se com os esforços da Comissão para intensificar a sua acção de promoção da 
igualdade entre mulheres e homens; 

2. Congratula-se com o facto de o relatório da Comissão ter dado especial ênfase às
questões relacionadas com o emprego, tais como às directivas relativas às diferenças 
salariais entre homens e mulheres, à conciliação entre vida profissional e vida familiar e à 
igualdade de tratamento, uma vez que a independência económica das mulheres constitui 
uma das prioridades do Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres; 

3. Realça a necessidade de dispor de uma ligação clara e permanente entre os relatórios 
anuais sobre igualdade e as prioridades definidas no Roteiro a fim de que seja possível 
realizar um ciclo eficiente de programação, monitorização e avaliação das políticas de 
igualdade entre homens e mulheres; incentiva a Comissão a utilizar esta abordagem por 
ciclo no seu trabalho; 

4. Recorda o pedido formulado na sua resolução de 2 de Fevereiro de 2006 sobre igualdade 
entre mulheres e homens na União Europeia1, para que a Comissão fiscalize o respeito,
pelos Estados-Membros, do acervo comunitário existente no domínio da igualdade entre 
mulheres e homens em todas as políticas da União, nomeadamente em matéria de 
emprego, mas também ao acesso aos bens e serviços e ao fornecimento dos mesmos; 
insta, por conseguinte, a Comissão a efectuar um estudo sobre as modalidades de 
aplicação pelos Estados-Membros da legislação comunitária no domínio da igualdade e a 
adoptar as medidas necessárias em caso de ausência de transposição ou de infracção; 

5. Exorta os Estados-Membros a apoiar a Comissão na sua acção de controlo da aplicação 
de medidas nacionais, a fim de avaliar a eficácia de políticas, em particular no que se 
refere a direitos e regimes de pensão; 

6. Convida os Estados-Membros a apresentarem medidas específicas para lutar contra as 
desigualdades entre mulheres e homens originadas por esquemas de emprego 
interrompidos e reduzir os seus efeitos negativos em carreiras, salários e direitos de 
pensão; 

7. Congratula-se com o processo de consulta com os parceiros sociais lançado pela 
Comissão a fim de melhorar os quadros - jurídicos e não jurídicos - de conciliação entre 
vida profissional, vida familiar e vida privada; insta a Comissão a lançar imediatamente a 
segunda fase da consulta; 

8. Solicita à Comissão que recolha e assegure a difusão das melhores práticas no que se 
refere a políticas em matéria de ambiente de trabalho que permitam um equilíbrio 
efectivo entre actividade profissional e vida pessoal; 

  
1JO C 288 e, 25.11.2006, p 73.
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9. Nota que a conciliação entre vida profissional, vida privada e vida familiar, é uma 
questão importante e constitui um dos elementos-chave para aumentar o emprego e 
reduzir as consequências do envelhecimento demográfico; 

10. Observa que a globalização foi uma força positiva sem precedentes que abriu às mulheres 
do mundo inteiro a possibilidade de realizarem o seu potencial; 

11. Exorta a Comissão a concentrar-se  especificamente nas barreiras que impedem as 
mulheres de aceder a lugares de chefia a fim de avaliar a dimensão estrutural deste 
fenómeno; 

12. Requer uma especial atenção para a situação das mulheres que pertencem a minorias 
étnicas, na medida em que a sua marginalização é reforçada por discriminações múltiplas 
tanto no seio como no exterior da sua comunidade de origem; 

13. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que intensifiquem o intercâmbio de 
melhores práticas em matéria de não discriminação no mercado de trabalho a fim de 
promover a dinâmica "igualdade-eficiência", no respeito pelas especificidades nacionais; 

14. Insta os Estados-Membros a mutualizarem os custos dos subsídios de maternidade e de 
licença parental a fim de assegurar que uma mulher deixe de representar um recurso 
laboral mais oneroso do que um homem; 

15. Nota com preocupação que, não obstante os progressos realizados, as mulheres, 
nomeadamente as mulheres idosas e as mães solteiras, ainda estão em risco de exclusão 
ou de pobreza; 

16. Exorta os Estados-Membros a tomar medidas a fim de pôr termo à prática que consiste 
em atribuir funções permanentes a empregados que trabalham a tempo parcial, uma 
tendência que é mais patente no sector público; 

17. Congratula-se com os esforços da Comissão no sentido de dar um novo impulso à 
consecução dos objectivos definidos no Conselho Europeu em Barcelona, em 2002, a 
saber, eliminar os obstáculos à igualdade de participação e mulheres e homens no 
mercado de trabalho e garantir a disponibilidade de estruturas de acolhimento, até 2010, 
para 90% das crianças com idades compreendidas entre os três anos e a idade de 
escolaridade obrigatória e, pelo menos, 33% das crianças com menos de três anos 
recorrendo designadamente aos Fundos Estruturais; exorta a Comissão a apresentar, 
conforme previsto, em 2008, uma comunicação que proponha as novas medidas a adoptar 
a todos os níveis para alcançar estes objectivos; 

18. Solicita à Comissão que, nos futuros relatórios anuais sobre a igualdade entre homens e 
mulheres, inclua estatísticas e dados relativos aos países da adesão e aos países 
candidatos; 

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
governos dos Estados-Membros. 
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