
PA\1197579PT.docx PE646.946v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

2019/2213(BUD)

28.1.2020

PROJETO DE PARECER
da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre as orientações para o orçamento de 2021 - Secção III
(2019/2213(BUD))

Relator de parecer: Robert Biedroń



PE646.946v01-00 2/4 PA\1197579PT.docx

PT

PA_NonLeg



PA\1197579PT.docx 3/4 PE646.946v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
estatui que «na realização de todas as suas ações, a União terá por objetivo eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres», estipulando, assim, 
que a igualdade de género deve ser incorporada em todas as políticas da UE;

B. Considerando que a desigualdade é um problema crescente na UE e que uma 
percentagem cada vez maior do orçamento da UE tem de ser gasta no desenvolvimento 
dos direitos sociais e no acesso aos serviços públicos sociais, com especial destaque 
para a melhoria da igualdade de género, nomeadamente das pessoas LGBTI, da situação 
das mulheres e das jovens;

C. Considerando que as mulheres continuam a estar sub-representadas nos cargos 
dirigentes e consagram mais tempo do que os homens a atividades não remuneradas, 
como o trabalho doméstico e a prestação de cuidados;

D. Considerando que a Comissão deve manter níveis de financiamento suficientes para 
programas destinados a apoiar os direitos das mulheres, como o Programa Direitos, 
Igualdade e Cidadania, com especial destaque para os instrumentos de não 
discriminação e a prevenção da violência baseada no género;

Colocar a igualdade no centro das políticas da UE

1. Salienta que a orçamentação sensível ao género deve tornar-se parte integrante do 
processo orçamental em todas as suas fases e em todas as rubricas orçamentais, de 
modo a que as despesas orçamentais se tornem um instrumento eficaz para promover a 
igualdade de género; exorta a que a integração da perspetiva de género seja aplicada de 
forma coerente em todos os programas da UE, nos instrumentos financeiros e no Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE);

2. Reitera o seu pedido de mais investimento para defender os direitos das mulheres e das 
jovens; solicita dotações orçamentais para apoiar a independência económica das 
mulheres através de programas e fundos da UE, como o COSME, o Horizonte 2020 e o 
FEIE;

3. Apela a maiores sinergias entre os instrumentos disponíveis para promover a igualdade 
de género e melhorar o equilíbrio entre vida profissional e vida privada; reitera a 
necessidade de envidar mais esforços para apoiar as mulheres mais vulneráveis, 
designadamente as mulheres com deficiência, as mães solteiras e as mulheres migrantes, 
as mulheres pertencentes a minorias étnicas e a minorias sexuais;

4. Solicita a rastreabilidade das despesas com a igualdade de género e a definição de 
indicadores adequados e de uma metodologia específica, nomeadamente no que diz 
respeito à luta contra a discriminação devido ao género, a violência, o assédio sexual e o 
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acesso das mulheres à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos;

5. Insta a UE a aumentar a dotação orçamental para as organizações da sociedade civil que 
promovem os direitos das mulheres na Europa e no hemisfério sul;

6. Recorda o papel importante desempenhado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (EIGE) e a necessidade de um orçamento consolidado para a recolha de dados e 
a aquisição de conhecimentos especializados no domínio da igualdade de género; 
solicita que o orçamento do EIGE, o pessoal e a independência se mantenham estáveis.


