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Alteração 1
Elżbieta Rafalska

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que o Parlamento 
Europeu solicitou reiteradamente à 
Comissão que promovesse e aplicasse a 
utilização da integração da perspetiva de 
género, da orçamentação sensível ao 
género e da avaliação do impacto em 
função do género nos domínios de ação 
pertinentes da União e ao Tribunal de 
Contas que incorporasse a perspetiva de 
género, incluindo dados repartidos em 
função do género, nos seus relatórios 
sobre a execução do orçamento da União;

Suprimido

Or. pl

Alteração 2
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que o Parlamento 
Europeu solicitou reiteradamente à 
Comissão que promovesse e aplicasse a 
utilização da integração da perspetiva de 
género, da orçamentação sensível ao 
género e da avaliação do impacto em 
função do género nos domínios de ação 
pertinentes da União e ao Tribunal de 
Contas que incorporasse a perspetiva de 
género, incluindo dados repartidos em 
função do género, nos seus relatórios sobre 
a execução do orçamento da União;

B. Considerando que o Parlamento 
Europeu solicitou reiteradamente à 
Comissão que promovesse e aplicasse a 
utilização da integração da perspetiva de 
género, da orçamentação sensível ao 
género e das avaliações do impacto em 
função do género em todos os domínios de 
ação da União e ao Tribunal de Contas que 
incorporasse a perspetiva de género, 
incluindo dados repartidos em função do 
género, nos seus relatórios sobre a 
execução do orçamento da União;

Or. en
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Alteração 3
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que o Parlamento 
Europeu solicitou reiteradamente à 
Comissão que promovesse e aplicasse a 
utilização da integração da perspetiva de 
género, da orçamentação sensível ao 
género e da avaliação do impacto em 
função do género nos domínios de ação 
pertinentes da União e ao Tribunal de 
Contas que incorporasse a perspetiva de 
género, incluindo dados repartidos em 
função do género, nos seus relatórios sobre 
a execução do orçamento da União;

B. Considerando que o Parlamento 
Europeu solicitou reiteradamente à 
Comissão que promovesse e aplicasse a 
utilização da integração da perspetiva de 
género, da orçamentação sensível ao 
género e da avaliação do impacto em 
função do género em todos os domínios de 
ação da União e ao Tribunal de Contas que 
incorporasse a perspetiva de género, 
incluindo dados repartidos em função do 
género, nos seus relatórios sobre a 
execução do orçamento da União;

Or. en

Alteração 4
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que a igualdade e o 
Estado de direito são valores 
fundamentais da UE e que as instituições 
europeias devem procurar promovê-los, 
de acordo com o artigo 13.º do Tratado da 
União Europeia (TUE); considerando que 
esta responsabilidade deve também ser 
partilhada pelos Estados-Membros, de 
acordo com o princípio da cooperação 
leal consagrado no artigo 4.º, n.º 3, do 
TUE;

Or. en
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Alteração 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta à integração dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género em 
todos os domínios políticos; reitera, por 
conseguinte, o seu apelo à aplicação da 
orçamentação sensível ao género no 
processo orçamental, incluindo a execução 
do orçamento e a avaliação da sua 
execução;

1. Insta à integração duma perspetiva 
dos direitos das mulheres e da igualdade de 
género em todos os domínios políticos; 
reitera, por conseguinte, o seu apelo à 
aplicação da orçamentação sensível ao 
género em todas as fases do processo 
orçamental, incluindo a execução do 
orçamento e a avaliação da sua execução; 
reitera o seu pedido no sentido de incluir 
também indicadores específicos de género 
no conjunto de indicadores de resultados 
respeitantes à execução do orçamento da 
UE;

Or. en

Alteração 6
Elżbieta Rafalska

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta à integração dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género em 
todos os domínios políticos; reitera, por 
conseguinte, o seu apelo à aplicação da 
orçamentação sensível ao género no 
processo orçamental, incluindo a 
execução do orçamento e a avaliação da 
sua execução;

1. Insta à integração dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género em 
todos os domínios políticos pertinentes;

Or. pl

Alteração 7
Vilija Blinkevičiūtė
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta à integração dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género em 
todos os domínios políticos; reitera, por 
conseguinte, o seu apelo à aplicação da 
orçamentação sensível ao género no 
processo orçamental, incluindo a execução 
do orçamento e a avaliação da sua 
execução;

1. Salienta que os direitos da mulher 
e a igualdade de género devem ser 
integrados e garantidos em todos os 
domínios políticos; reitera, por 
conseguinte, o seu apelo à aplicação da 
orçamentação sensível ao género no 
processo orçamental, incluindo a execução 
do orçamento e a avaliação da sua 
execução;

Or. en

Alteração 8
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a Comissão a prosseguir os 
seus esforços para reforçar o Estado de 
direito na União e, em particular, as 
propostas legislativas destinadas a 
proteger o orçamento da UE em caso de 
deficiências generalizadas relativamente 
ao Estado de direito nos Estados-
Membros; sendo assim, insta a Comissão 
a explorar a missão principal dos 
beneficiários dos fundos da UE e a 
suspender o financiamento de qualquer 
grupo que pretenda utilizar fundos da UE 
para desmantelar direitos, em especial os 
direitos das mulheres;

Or. en

Alteração 9
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Regista que a orçamentação 
sensível ao género se insere numa 
estratégia geral para a igualdade de 
género e realça, por conseguinte, que o 
empenhamento das instituições da UE 
neste domínio é fundamental; neste 
contexto, lamenta que não tenha sido 
aprovada uma estratégia da UE para a 
igualdade de género para 2016-2020 e 
insta a Comissão a reforçar o estatuto do 
seu novo Compromisso estratégico para a 
igualdade de género, aprovando-o sob a 
forma de comunicação;

Or. en

Alteração 10
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Manifesta a sua preocupação com 
a inter-relação entre os ataques ao Estado 
de direito e o retrocesso em matéria de 
igualdade de género e de direitos das 
mulheres; insta a tratar esta questão 
através do procedimento previsto no 
artigo 7.º contra os Estados-Membros em 
causa;

Or. en

Alteração 11
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Reitera o seu apelo no sentido de 
dispor de uma rubrica orçamental separada 
para o objetivo específico Daphne do 
Programa REC; toma nota dos progressos 
registados no desenvolvimento de um 
inquérito à escala da UE, com uma 
metodologia e um questionário comuns, 
para reunir regularmente dados 
comparáveis em matéria de violência 
baseada no género em todos os Estados-
Membros da UE; espera receber os 
primeiros resultados do exercício-piloto do 
inquérito em 2019, de molde a poder 
cumprir a execução prevista do inquérito a 
partir de 2020-20211;

3. Lamenta a tendência dos últimos 
anos para reduzir os fundos da UE 
destinados a combater todas as formas de 
violência contra as mulheres e as 
raparigas e reitera o seu pedido no sentido 
de aumentar os recursos para o objetivo 
específico Daphne; reitera o seu apelo no 
sentido de dispor de uma rubrica 
orçamental separada para o objetivo 
específico Daphne do Programa REC; 
toma nota dos progressos registados no 
desenvolvimento de um inquérito à escala 
da UE, com uma metodologia e um 
questionário comuns, para reunir 
regularmente dados comparáveis em 
matéria de violência baseada no género em 
todos os Estados-Membros da UE; espera 
receber os primeiros resultados do 
exercício-piloto do inquérito em 2019, de 
molde a poder cumprir a execução prevista 
do inquérito a partir de 2020-20211;

_________________ _________________
1 Programa de despesas operacionais COM 
(2019) 400 - junho de 2019 -  p. 360.

1 Programa de despesas operacionais COM 
(2019) 400 - junho de 2019 - p. 360.

Or. en

Alteração 12
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reitera o seu apelo no sentido de 
dispor de uma rubrica orçamental separada 
para o objetivo específico Daphne do 
Programa REC; toma nota dos progressos 
registados no desenvolvimento de um 
inquérito à escala da UE, com uma 
metodologia e um questionário comuns, 
para reunir regularmente dados 
comparáveis em matéria de violência 

3. Reitera o seu apelo no sentido de 
dispor de uma rubrica orçamental separada 
para o objetivo específico Daphne do 
Programa REC e de anular a diminuição 
dos fundos destinados ao programa 
Daphne durante o período de 2014-2020; 
toma nota dos progressos registados no 
desenvolvimento de um inquérito à escala 
da UE, com uma metodologia e um 
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baseada no género em todos os Estados-
Membros da UE; espera receber os 
primeiros resultados do exercício-piloto do 
inquérito em 2019, de molde a poder 
cumprir a execução prevista do inquérito a 
partir de 2020-20211;

questionário comuns, para reunir 
regularmente dados comparáveis em 
matéria de violência baseada no género em 
todos os Estados-Membros da UE; espera 
receber os primeiros resultados do 
exercício-piloto do inquérito em 2019, de 
molde a poder cumprir a execução prevista 
do inquérito a partir de 2020-20211;

_________________ _________________
1 Programa de despesas operacionais COM 
(2019) 400 - junho de 2019 -  p. 360.

1 Programa de despesas operacionais COM 
(2019) 400 - junho de 2019 - p. 360.

Or. en

Alteração 13
Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reitera o seu apelo no sentido de 
dispor de uma rubrica orçamental separada 
para o objetivo específico Daphne do 
Programa REC; toma nota dos progressos 
registados no desenvolvimento de um 
inquérito à escala da UE, com uma 
metodologia e um questionário comuns, 
para reunir regularmente dados 
comparáveis em matéria de violência 
baseada no género em todos os Estados-
Membros da UE; espera receber os 
primeiros resultados do exercício-piloto do 
inquérito em 2019, de molde a poder 
cumprir a execução prevista do inquérito a 
partir de 2020-20211;

3. Reitera o seu apelo no sentido de 
dispor de uma rubrica orçamental separada 
para o objetivo específico Daphne do 
Programa REC; toma nota dos progressos 
registados no desenvolvimento de um 
inquérito à escala da UE, com uma 
metodologia e um questionário comuns, 
para reunir regularmente dados 
comparáveis em matéria de violência 
contra as mulheres em todos os Estados-
Membros da UE; espera receber os 
primeiros resultados do exercício-piloto do 
inquérito em 2019, de molde a poder 
cumprir a execução prevista do inquérito a 
partir de 2020-20211;

_________________ _________________
1 Programa de despesas operacionais COM 
(2019) 400 - junho de 2019 -  p. 360.

1 Programa de despesas operacionais COM 
(2019) 400 - junho de 2019 - p. 360.

Or. it

Alteração 14
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Frances Fitzgerald

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Exorta à análise das sinergias 
entre os programas internos e externos da 
União, a fim de assegurar uma 
abordagem coerente e contínua das 
políticas tanto no interior como no 
exterior da União, como no caso da 
mutilação genital feminina;

Or. en

Alteração 15
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Exorta a uma maior transparência 
e a ações e rubricas orçamentais 
específicas, a fim de alcançar os objetivos 
em matéria de igualdade de género e 
direitos da mulher no âmbito da ação 
externa da UE, incluindo a saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos;

Or. en

Alteração 16
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta à realização de avaliações de 
impacto em função do género no âmbito 
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da condicionalidade ex ante relativamente 
aos fundos da UE;

Or. en

Alteração 17
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Recorda que uma parte muito 
significativa dos refugiados e requerentes 
de asilo que entram na UE são mulheres e 
crianças; salienta que a integração da 
perspetiva de género se encontra 
igualmente entre os princípios fundadores 
do Fundo para o Asilo, a Migração e a 
Integração, e reitera o seu apelo a que a 
dimensão de género também seja tida em 
conta nas políticas de migração e asilo, 
através da afetação de fundos 
especificamente destinados a prevenir a 
violência baseada no género e a garantir 
o acesso aos direitos e serviços de saúde e 
de saúde reprodutiva;

Or. en

Alteração 18
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
maior esforço na integração da perspetiva 
de género nos domínios da investigação e 
da integração; neste sentido, congratula-se 
com o facto de, até janeiro de 2019, a 
percentagem de mulheres que participaram 

4. Sublinha a necessidade de um 
maior esforço na integração da perspetiva 
de género nos domínios da investigação e 
da integração; neste sentido, congratula-se 
com o facto de, até janeiro de 2019, a 
percentagem de mulheres que participaram 
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em projetos do Horizonte 2020 ter 
correspondido a 42 % da mão de obra total; 
em contrapartida, lamenta o facto de a 
percentagem de mulheres coordenadoras 
de projetos ter correspondido a apenas 28 
% e de somente 32,4 % das subvenções 
terem tido em conta a dimensão do género 
nos conteúdos de investigação e inovação2;

em projetos do Horizonte 2020 ter 
correspondido a 42 % da mão de obra total; 
em contrapartida, lamenta o facto de a 
percentagem de mulheres coordenadoras 
de projetos ter correspondido a apenas 28 
% e de somente 32,4 % das subvenções 
terem tido em conta a dimensão do género 
nos conteúdos de investigação e inovação2; 
solicita igualmente a inclusão de ações 
específicas no domínio dos direitos das 
mulheres e da igualdade de género, com 
rubricas orçamentais específicas, a fim de 
ter em conta a dimensão do género nas 
políticas de migração e asilo;

_________________ _________________
2 Idem p. 74. 2 Idem p. 74.

Or. en

Alteração 19
Elżbieta Rafalska

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
maior esforço na integração da perspetiva 
de género nos domínios da investigação e 
da integração; neste sentido, congratula-se 
com o facto de, até janeiro de 2019, a 
percentagem de mulheres que participaram 
em projetos do Horizonte 2020 ter 
correspondido a 42 % da mão de obra total; 
em contrapartida, lamenta o facto de a 
percentagem de mulheres coordenadoras 
de projetos ter correspondido a apenas 28 
% e de somente 32,4 % das subvenções 
terem tido em conta a dimensão do género 
nos conteúdos de investigação e 
inovação2;

4. Sublinha a necessidade de um 
maior esforço na integração da perspetiva 
de género nos domínios da investigação e 
da integração; neste sentido, congratula-se 
com o facto de, até janeiro de 2019, a 
percentagem de mulheres que participaram 
em projetos do Horizonte 2020 ter 
correspondido a 42 % da mão de obra total;

_________________
2 Idem p. 74.

Or. pl
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Alteração 20
Isabella Tovaglieri

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a necessidade de um 
maior esforço na integração da perspetiva 
de género nos domínios da investigação e 
da integração; neste sentido, congratula-se 
com o facto de, até janeiro de 2019, a 
percentagem de mulheres que participaram 
em projetos do Horizonte 2020 ter 
correspondido a 42 % da mão de obra total; 
em contrapartida, lamenta o facto de a 
percentagem de mulheres coordenadoras 
de projetos ter correspondido a apenas 28 
% e de somente 32,4 % das subvenções 
terem tido em conta a dimensão do género 
nos conteúdos de investigação e inovação2;

4. Salienta a importância da plena 
participação tanto dos homens como das 
mulheres nos domínios da investigação e 
da inovação; neste sentido, congratula-se 
com o facto de, até janeiro de 2019, a 
percentagem de mulheres que participaram 
em projetos do Horizonte 2020 ter 
correspondido a 42 % da mão de obra total; 
em contrapartida, lamenta o facto de a 
percentagem de mulheres coordenadoras 
de projetos ter correspondido a apenas 
28 % e de somente 32,4 % das subvenções 
terem tido em conta a dimensão do género 
nos conteúdos de investigação e inovação2;

_________________ _________________
2 Idem p. 74. 2 Idem p. 74.

Or. it

Alteração 21
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita que o Parlamento, o 
Conselho e a Comissão renovem o seu 
compromisso em matéria de igualdade de 
género no próximo QFP e lamenta que – 
apesar de a declaração conjunta relativa à 
integração da perspetiva de género ter 
sido anexada ao QFP – tenham sido 
poucos os progressos neste domínio e que 
nenhuma estratégia clara para a 
igualdade de género – com objetivos 
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específicos, metas e dotações concretas – 
tenha emergido do QFP 2014-2020;

Or. en

Alteração 22
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão a utilizar a 
orçamentação sensível ao género em todo 
o processo orçamental, na execução do 
orçamento e na avaliação da sua 
execução, a fim de promover a igualdade 
de acesso aos programas financiados pela 
UE e incentivar a participação das 
mulheres;

Or. en

Alteração 23
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Insta a que, relativamente aos 
beneficiários de programas financiados 
pela UE e aos participantes nestes 
programas, se proceda à recolha de dados 
desagregados por género.

5. Insta a que, relativamente aos 
beneficiários de programas financiados 
pela UE e aos participantes nestes 
programas, se proceda à recolha de dados 
desagregados por género; reitera o seu 
pedido de que, no conjunto de indicadores 
de resultados respeitantes à execução do 
orçamento da União, sejam também 
incluídos indicadores específicos por 
género, tendo em devida conta o princípio 
da boa gestão financeira, nomeadamente 
os princípios da economia, da eficiência e 
da eficácia;
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Or. en

Alteração 24
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Reitera o seu pedido de que, no 
conjunto de indicadores de resultados 
respeitantes à execução do orçamento da 
União, sejam também incluídos 
indicadores específicos por género que 
coloquem a tónica no princípio da 
igualdade, da equidade e da ecologia, 
como complemento do tríptico clássico 
economia, eficiência e eficácia;

Or. en

Alteração 25
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta que o Fundo Europeu 
para Investimentos Estratégicos (FEIE) 
não inclua uma perspetiva de género, 
devido à falta de dados específicos sobre o 
género nas candidaturas apresentadas 
e/ou aprovadas para financiamento do 
FEIE;

Or. en

Alteração 26
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Solicita um compromisso renovado 
do Parlamento, do Conselho e da 
Comissão para com a igualdade de género 
no próximo QFP, através da inclusão 
duma cláusula de orçamentação sensível 
ao género e duma revisão sensível às 
questões de género no novo regulamento 
QFP;

Or. en


