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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a igualdade entre mulheres e homens – 2008
(2008/2047(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 2.º, o n.º 2 do artigo 3.º e o artigo 141.º do Tratado da União 
Europeia,

– 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 – 2008 (relatório da Comissão sobre a igualdade) (COM(2008)0010),

– Tendo em conta o Programa relativo à Estratégia-Quadro da Comunidade
para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2001–2005) (COM(2000)0335) e os relatórios 
anuais da Comissão de 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007 (COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, 
COM(2006)0071 e COM(2007)0049),

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, adoptado 
pelo Conselho Europeu de Bruxelas de 23 e 24 de Março de 2006,

– Tendo em conta a declaração comum adoptada em 4 de Fevereiro de 2005 pelos ministros 
dos Estados-Membros da União Europeia responsáveis pelas políticas de igualdade entre 
homens e mulheres,

– Tendo em conta o Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres 2006-2010
(COM(2006)0092),

– Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Abril de 2007 sobre a situação das mulheres 
com deficiência na União Europeia1,

– Tendo em conta a sua resolução de 24 de Outubro de 2006 sobre a imigração feminina2,

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Março de 2007 sobre um roteiro para a 
igualdade entre homens e mulheres (2006-2010)3,

– Tendo em conta a sua resolução de 27 de Setembro de 2007 sobre a igualdade entre as 
mulheres e os homens na União Europeia - 20074,

– Tendo em conta a sua resolução de 17 de Janeiro de 2008 sobre o papel das mulheres na 
indústria5, 

– Tendo em conta a sua resolução de 12 de Março de 2008 sobre a situação das mulheres 

                                               
1 JO C 74 E de 20.3.2008, p.742.
2 JO C 313 E de 20.12.2006, p. 118.
3 JO C 301 E de 13.12.2007, p.56.
4 Textos aprovados, P6_TA(2007)0423.
5 Textos aprovados, P6_TA(2008)0019.
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nas zonas rurais da UE1,

– Tendo em conta o parecer sobre as disparidades salariais entre os sexos, aprovado em 22 
de Março de 2007 pelo Comité Consultivo para a Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens,

– 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 Europeia2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, 
que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão3, em particular o n.º 1 do seu artigo 16.º,

– Tendo em conta o artigo 45.º 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 Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão 
da Cultura e da Educação (A6-0000/2008),

A. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental e um 
princípio da UE, reconhecido pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia e pela 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; considerando que, apesar dos 
importantes progressos já realizados neste domínio, subsistem ainda muitas 
desigualdades entre mulheres e homens,

B. Considerando que a violência contra as mulheres representa um grande obstáculo à 
igualdade entre mulheres e homens e é a mais comum violação dos direitos humanos, não 
conhecendo limites geográficos, económicos ou sociais; considerando que o número de 
mulheres vítimas de violências é alarmante,

C. Considerando as disparidades entre os sexos ao nível do emprego são reveladoras da 
persistência de desigualdades, tanto qualitativas como quantitativas, entre mulheres e 
homens,

D. Considerando que as disparidades salariais se mantêm estáveis em 15% desde 2003 e só 
diminuíram um ponto percentual desde 2000,

E. Considerando que a segregação sectorial e profissional com base no sexo não está a 
diminuir e conhece mesmo um aumento em certos países,

F. Considerando que a participação das mulheres na tomada de decisões é um indicador 
decisivo da igualdade entre mulheres e homens; considerando que a presença de gestoras 
nas empresas é estável e que o número mulheres com responsabilidades políticas está a 
aumentar muito lentamente,

                                               
1 Textos aprovados P6_TA(2008)0094.
2 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
3 JO L 210 de 31.7.2006, p.25.



PR\721994PT.doc 5/8 PE405.444v01-00

PT

G. Considerando que os estereótipos que ainda subsistem nas opções educativas e 
profissionais à disposição das mulheres contribuem para manter as desigualdades,

H. Considerando que os objectivos de Lisboa sobre a forma de gerar crescimento e 
promover a economia social de mercado só podem ser realizados se o enorme potencial 
que as mulheres representam no mercado de trabalho for plenamente aproveitado,

I. Considerando que as mulheres são mais afectadas do que os homens por certos 
obstáculos e dificuldades, nomeadamente a qualidade do emprego e o trabalho 
temporário e a tempo parcial, sem esquecer a situação das mulheres que prestam auxílio 
aos cônjuges na agricultura, e que o risco de pobreza é maior para as mulheres,

J. Considerando que a situação de alguns grupos de mulheres, muitas vezes confrontadas 
com a conjugação de várias dificuldades e riscos simultâneos e com uma dupla 
discriminação – em particular as mulheres com deficiência, as mulheres com pessoas 
dependentes a cargo, as mulheres idosas, as mulheres pertencentes a minorias e as 
imigrantes – parece estar a degradar-se,

K. Considerando que a conciliação entre vida profissional, familiar e privada continua a ser 
um problema por resolver, tanto para as mulheres como para os homens,

L. Considerando que os parceiros sociais desempenham um papel importante na definição 
de acções promotoras da igualdade entre mulheres e homens aos níveis europeu, 
nacional, regional, sectorial e empresarial,

M. Considerando que o direito à licença de paternidade dá aos homens a possibilidade de 
partilhar responsabilidades e, assim, contribuir para a igualdade entre mulheres e homens,

N. Considerando que o acesso a serviços de guarda de crianças e da assistência aos idosos e 
outras pessoas dependentes é fundamental para a participação, em pé de igualdade, das 
mulheres e dos homens no mercado de trabalho,

O. Considerando que os regulamentos dos fundos estruturais estipulam que os 
Estados-Membros e a Comissão devem garantir a promoção da igualdade entre mulheres 
e homens e a integração da perspectiva de género nas diversas fases de execução dos 
fundos,

1. Congratula-se com o relatório da Comissão e reitera a duplicidade que caracteriza a 
integração da perspectiva de género ao nível da União Europeia, garantindo, por um lado, 
a igualdade entre mulheres e homens em todos os domínios políticos e, por outro lado, 
estabelecendo medidas específicas para combater a discriminação das mulheres, 
incluindo iniciativas como campanhas de sensibilização, intercâmbio de boas práticas, 
diálogo com cidadãos e parcerias público-privadas;

2. Sublinha a importância de combater a violência contra as mulheres no âmbito da luta pela 
igualdade entre mulheres e homens e reclama, por isso, uma acção concertada dos 
Estados-Membros e da Comissão neste domínio; insta a Comissão a estudar novas 
medidas possíveis para combater a violência contra as mulheres; 

3. Considera, em geral, que a participação das mulheres na tomada de decisões a nível local, 
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nacional e da UE é insuficiente e convida a Comissão, os Estados-Membros e os partidos 
políticos a considerar a aplicação de medidas positivas para melhorar a situação;

4. Nota a correlação que existe entre a participação das mulheres na política e na tomada de 
decisões e o seu envolvimento em actividades das ONG e da sociedade civil; insta, por 
isso, a Comissão e os Estados-Membros a apoiar medidas que promovam este 
envolvimento;

5. Preocupa-o a falta de progressos ao nível da disparidade salarial nos últimos anos; insta, a 
Comissão e os Estados-Membros a avaliar as estratégias e acções nesta área e a tentar 
determinar se novas medidas ou novas estratégias de aplicação das medidas existentes 
poderão melhorar a situação; salienta a necessidade de uma acção concertada, 
especialmente no âmbito do novo ciclo da estratégia europeia para o crescimento e o 
emprego, e de novos princípios comuns em matéria de flexisegurança;

6. Manifesta a sua preocupação, por um lado, com a persistente disparidade entre o nível de 
educação das mulheres e dos homens e, por outro lado, com a situação no mercado do 
trabalho, onde as mulheres ganham menos e têm uma evolução na carreira mais lenta, 
apesar de o nível de educação das mulheres ser superior ao dos homens; exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a procurar as razões e a encontrar soluções para esta 
situação;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomar as medidas adequadas para erradicar os 
estereótipos da educação, do emprego e dos média e a realçar o papel dos homens na 
promoção da igualdade;

8. Nota a importância que assume para a emancipação das mulheres o facto de serem donas 
dos seus direitos sexuais e reprodutivos; apoia, por isso, medidas e acções que visem 
melhorar o acesso das mulheres a serviços de saúde sexual e reprodutiva e esclarecê-las 
sobre os seus direitos e sobre os serviços ao seu dispor;

9. Pede à Comissão e aos Estados-Membros que tomem novas medidas para melhorar o
acesso e a participação das mulheres no mercado de trabalho, bem como a qualidade do 
emprego das mulheres, em particular através de programas de aprendizagem ao longo da 
vida concebidos para esse efeito; incentiva a Comissão a recorrer aos fundos estruturais 
europeus para realizar este objectivo;

10. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que se debrucem sobre a situação das 
mulheres que prestam auxílio aos cônjuges na agricultura, da perspectiva da igualdade 
entre homens e mulheres e tendo em conta o facto de que a situação das mulheres é mais 
vulnerável do que a dos homens; 

11. Pede aos Estados-Membros que definam o conceito jurídico de propriedade partilhada, a 
fim de garantir o total reconhecimento dos direitos das mulheres no sector agrícola, uma 
protecção adequada no domínio da segurança social e o reconhecimento do seu trabalho;

12. Encoraja os Estados-Membros a promover a actividade empresarial das mulheres no 
sector industrial e a fornecer às mulheres apoio financeiro para a criação de empresas;
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13. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que dêem prioridade e prestem especial 
atenção aos grupos mais vulneráveis de mulheres, em particular as mulheres com 
deficiência, as mulheres com pessoas dependentes a cargo, as mulheres idosas, as 
mulheres pertencentes a minorias e as imigrantes, e a instituir medidas específicas 
adaptadas às suas necessidades;

14. Congratula-se com os contactos que existem entre a Comissão e os parceiros sociais que
visam melhorar os quadros legislativo e não legislativo em matéria de conciliação da vida 
profissional, familiar e privada; aguarda também com expectativa uma análise destes 
contactos e propostas deles resultantes, principalmente relacionadas com a licença de 
maternidade, a licença parental, a licença de paternidade, a licença por adopção e a 
licença para tratar de pessoas dependentes a cargo;

15. Insta os Estados-Membros a propor medidas concretas para combater as desigualdades 
entre as mulheres e os homens resultantes de interrupções do trabalho, principalmente por 
causa de licenças de maternidade ou de licenças para cuidar de pessoas dependentes a 
cargo, e reduzir os seus efeitos negativos para as carreiras, os salários e os direitos à 
pensão; 

16. Nota que a conciliação entre a vida profissional, privada e familiar é um dos principais 
factores que contribuem para aumentar o emprego e pede à Comissão que recolha e 
divulgue as boas práticas que permitem um efectivo equilíbrio entre trabalho e vida 
privada e uma maior participação dos homens na vida em família;

17. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais que aumentem a oferta,
a qualidade e a acessibilidade dos serviços de guarda de crianças e de pessoas 
dependentes, em conformidade com os objectivos de Barcelona, e que garantam a 
compatibilidade do funcionamento destes serviços com horários de trabalho completos de 
mulheres e homens que têm à sua guarda crianças ou pessoas dependentes;

18. Pede a todos os responsáveis de empresas que incluam no seu plano de gestão dos 
recursos humanos medidas flexíveis de política familiar que permitam que os 
trabalhadores regressem ao trabalho depois de uma interrupção da carreira;

19. Chama a atenção da Comissão e dos Estados-Membros para a feminização da pobreza, 
pois as mulheres, especialmente as mais idosas e as mães solteiras, correm o risco de 
exclusão e pobreza, e insta-os a tomar medidas para impedir esta tendência;

20. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que concebam instrumentos de formação e 
execução que permitam a todas as partes interessadas incluir uma perspectiva de género 
nas respectivas áreas de competência, incluindo a avaliação do impacto específico das 
políticas para as mulheres e para os homens;

21. Insta os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a garantir a efectiva 
utilização de instrumentos existentes, como os manuais publicados pela Comissão sobre a 
integração da perspectiva de género nas políticas de emprego;

22. Saúda a criação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género e a designação dos 
membros do Conselho de Administração, que deu ao instituto um órgão de decisão; 
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manifesta, no entanto, a sua preocupação com o atraso no recrutamento do director do 
Instituto e insta a Comissão a resolver a situação;

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


