
Comunicado de imprensa

Parlamento Europeu quer mais medidas para combater desigualdades e violência contra as
mulheres

O Parlamento Europeu aprovou hoje um relatório sobre a igualdade de género na UE que
aborda questões como a diferença salarial, a participação das mulheres no mercado de
trabalho, o impacto da crise, a pobreza, a proposta de diretiva sobre a licença de maternidade,
atualmente bloqueada pelos Estados-Membros, a instituição de uma licença de paternidade
remunerada de pelo menos 10 dias, os estereótipos, a violência contra as mulheres e o seu
acesso à contraceção e ao aborto.

O relatório, aprovado por 441 votos a favor, 205 contra e 52 abstenções, defende que as
mulheres devem ter o controlo dos seus direitos sexuais e da saúde reprodutiva,
"designadamente graças a um acesso facilitado à contraceção e ao aborto".

O Parlamento Europeu apoia "medidas e ações que visem melhorar o acesso das mulheres a
serviços de saúde sexual e reprodutiva e esclarecê-las sobre os seus direitos e os serviços ao seu
dispor".

Os eurodeputados convidam também os Estados-Membros e a Comissão a adotarem medidas e
ações destinadas a sensibilizar os homens para as suas responsabilidades em matéria sexual e
reprodutiva.

Medidas para prevenir e punir a violência contra as mulheres

O Parlamento Europeu quer que a Comissão apresente uma proposta legislativa com medidas
para promover e apoiar a ação dos Estados-Membros no domínio da prevenção da violência
contra as mulheres e as jovens.

Um quadro de políticas abrangentes sobre a violência com base no género deverá centrar-se na
prevenção, na ação penal contra os infratores, na proteção das vítimas, na prestação de serviços
adequados, na educação para a igualdade, bem como na imposição de sanções aplicáveis a
comportamentos violentos ou discriminatórios em relação às mulheres, diz o documento.

Combate aos estereótipos através da educação e dos media

Os eurodeputados realçam o papel decisivo da educação no combate aos estereótipos de
género, sugerindo aos Estados-Membros que aumentem a sensibilização para a igualdade de
direitos e de oportunidades nos seus sistemas educativos.

O Parlamento solicita também ao Conselho e à Comissão que adotem medidas para que os meios
de comunicação social "não usem uma linguagem sexista e garantam uma participação ativa das
mulheres, uma presença equilibrada e uma imagem plural de ambos os sexos, à margem de
cânones de beleza e de estereótipos sexistas sobre as funções que desempenham nos diferentes
contextos da vida, com especial incidência nos conteúdos dirigidos à população infantil e juvenil".



Contributo das mulheres para o crescimento económico

"A redução em um ponto percentual da disparidade salarial entre os géneros induzirá um
aumento do crescimento económico de 0,1%, o que confere à redução das disparidades salariais
entre os géneros uma importância crucial no atual contexto de desaceleração económica",
salienta o relatório. Na UE, a diferença de remuneração entre mulheres e homens é de 16,4%.

"Se a tendência atual [relativa à diferença salarial] prosseguir, será necessário esperar até 2084
para que mulheres e homens aufiram salários equivalentes", diz o relator da comissão
parlamentar dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, Marc Tarabella (S&D, BE).

O Parlamento Europeu salienta também que uma participação igualitária de homens e mulheres
no mercado de trabalho poderia aumentar significativamente o potencial económico da UE.

"Uma convergência total das taxas de participação significaria um aumento de 12,4% do PIB per
capita até 2030", de acordo com as previsões da Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE).

O relatório do Parlamento Europeu recorda ainda que há mais mulheres do que homens a viver
em situação de pobreza e de exclusão social, especialmente mulheres idosas, cuja pensão de
reforma é, em média, 39% inferior à dos homens, e mães solteiras. Por razões que se prendem
com a vida familiar, as mulheres trabalham com mais frequência a tempo parcial do que os
homens, com contratos de trabalho temporário ou a termo certo. A pobreza das mulheres fica
assim, em grande parte, a dever-se à precariedade do seu emprego.

Relançar negociações sobre a licença de maternidade

Os eurodeputados deploram o bloqueio do Conselho de Ministros da UE à diretiva relativa à
licença de maternidade, instando os Estados-Membros a relançarem as negociações. O
Parlamento Europeu votou a sua posição sobre esta proposta de diretiva, da qual foi relatora a
antiga eurodeputada portuguesa Edite Estrela, em outubro de 2010 (comunicado de imprensa).

"É urgente que o Conselho tome posição relativamente à diretiva sobre a licença de
maternidade. A diretiva atualmente em vigor, que data de 1992, não reflete a evolução da
sociedade e não protege suficientemente as mães. Por conseguinte, é urgente atualizá-la e o
Parlamento Europeu aproveita a ocasião para reiterar a sua vontade de cooperar de modo a se
alcançar um compromisso", afirma Marc Tarabella.

Os parlamentares propõem também que seja instituída uma licença de paternidade remunerada
com uma duração mínima de 10 dias úteis.

Mulheres nos cargos de direção das empresas

Outra proposta legislativa que está atualmente bloqueada no Conselho de Ministros da UE é a
relativa a um melhor equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de diretor não-executivo das
empresas cotadas em bolsa. Os eurodeputados instam os governos nacionais a tomar posição
sobre esta proposta de diretiva para que o processo legislativo possa prosseguir o mais
rapidamente possível. O Parlamento Europeu votou a sua posição sobre esta proposta em
novembro de 2013 (comunicado de imprensa).



As mulheres representam apenas 17,8% dos membros dos conselhos de administração das
grandes empresas. Embora 60% dos titulares de um diploma universitário na UE sejam mulheres,
a sua representação em cargos de direção e decisórios é ainda baixa.
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