ÀMBI T COMUNI TARI (U.E .)

A l’àmbit de la Unió Europea és necessari destacar que la igualtat
entre homes i

dones és un dels principis fonamentals del Dret

Comunitari. Els objectius de la Unió Europea (UE) en matèria d’igualtat
entre

homes

i

dones

consisteixen

en

garantir

la

igualtat

d’oportunitats i de tracte entre ambdós sexes i en lluitar contra la
discriminació basada en el sexe. En aquest àmbit, la UE ha aplicat un
doble enfocament que engloba accions específiques i la integració de
la perspectiva de gènere. Aquesta qüestió presenta, així mateix, una
marcada dimensió internacional tocant a la lluita contra la pobresa,
l'accés a l'educació i els serveis de salut, la participació en l'economia i
el procés de presa de decisions, i l'equiparació de la defensa dels
drets de la dona amb la defensa dels drets humans.

MARC GENERAL
Integració de la perspectiva de gènere
Pla de treball per a la igualtat entre les dones i els homes
(2006-2010)
P rograma d'acció comunitària per a la igualtat d'oportunitats
(2001-2006)
Integració de la igualtat d'oportunitats en les polítiques
comunitàries

Aspectes financers
P rograma comunitari per a l'ocupació i la solidaritat social
(PROGRESS)
EQUAL: lluita contra la desigualtat i la discriminació en el mercat
de treball

Integració de la igualtat d'oportunitats en el marc dels Fons
Estructurals
Foment de les organitzacions que treballen en l'àmbit de la
igualtat entre homes i dones (2004-2006)

Informes
Informe sobre la igualtat entre dones i homes (2004) (2005)
(2006)
Informe sobre la igualtat d'oportunitats - (2001) (2002)

Aspectes institucionals
Institut Europeu de la Igualtat de Gènere
Comitè consultiu d'igualtat d'oportunitats
Equilibri en els comitès i els grups d'experts creats per la
Comissió

PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ PER RAONS DE SEXE
P rincipi d'igualtat de tracte entre dones i homes fora del
mercat laboral
Càrrega de la prova en els casos de discriminació basada en el
sexe

OCUPACIÓ FEMENINA I DONES EMPRESÀRIES
Ocupació
Actuar contra la diferència de retribució entre dones i homes
Igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones
en assumptes d'ocupació i ocupació
Igualtat de tracte pel que fa a l'accés a l'ocupació, a la
formació i a la promoció professionals

Activitat autònoma, incloses les activitats agràries
P rincipi d'igualtat de retribució
La integració de les dones en la investigació
Participació equilibrada de dones i homes en els processos de
presa de decisió

Dimensió social
P romoure la solidaritat entre les generacions
Participació

equilibrada

d'homes

i

dones

en

l'activitat

professional i en la vida familiar
Permisos parentales i per raons familiars
P rotecció de la dona embarassada, que hagi donat a llum
recentment o en període de lactància
Cura dels fills
Règims professionals de seguretat social
Seguretat social

Esperit empresarial
P romoció de l'esperit d'empresa entre les dones

LLUITA CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL I LA VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES
Lluita contra l'assetjament sexual
P revenció de l'assetjament sexual en el treball
P rotecció de la dignitat de l'home i de la dona en el treball
Codi pràctic encaminat a combatre l'assetjament sexual en el
treball

Lluita contra la violència, l'explotació sexual i la tracta de dones

Grup d'experts en la tracta d'éssers humans
Decisió marc del Consell relativa a la lluita contra la tracta
d'éssers humans
Lluita contra la tracta d'éssers humans
Noves accions per a lluitar contra la tracta de dones
Acció comuna contra la tracta d'éssers humans
Tracta de dones amb fins d'explotació sexual
P rogrames
1. P rograma marc basat en el Títol VI del Tractat de la Unió
Europea: Cooperació policial i judicial en matèria penal AGIS
2. P rograma d'estímul i intercanvis en l'àmbit de la tracta
d'éssers humans i explotació sexual dels nens: STOP STOP II
3. P rograma destinat al suport de les accions dels Estats
membres en la lluita contra la violència exercida contra
els nens, els adolescents i les dones: Daphne (20002003), Daphne II (2004-2008)

DIMENSIÓ INTERNACIONAL DE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Estratègia per a la igualtat de gènere en la política de
desenvolupament
Quarta Conferència de les Nacions Unides sobre les dones
(Pequín)

