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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o estudo de avaliação da viabilidade e as opções para a integração de 
elementos da orçamentação das questões de género no processo orçamental da UE1,

A. Considerando que as disparidades entre mulheres e homens ainda persistem e que a 
existência de rubricas orçamentais especificamente orientadas é inevitável para suprimir 
desigualdades injustificadas entre os dois géneros,

B. Considerando que a possibilidade de uma diferenciação clara das despesas relativas às 
questões de género deverá contribuir para a promover mais a igualdade entre géneros,

1. Recorda à Comissão que, nos termos do artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, a promoção da igualdade entre homens e mulheres constitui um princípio 
fundamental da União Europeia e que tal direito deve ser respeitado em todas as 
actividades desta última, pelo que também deve ter traçabilidade na quitação pela 
execução do orçamento da União Europeia;

2. Lamenta que a orçamentação das questões de género ainda não tenha sido implementada; 
reitera, portanto, o seu pedido à Comissão de que tome novas medidas para garantir que a 
integração das questões de género nas diversas políticas se torne uma realidade no 
planeamento orçamental;

3. Congratula-se com o Estudo sobre a viabilidade da orçamentação das questões de género, 
elaborado pela Comissão, e solicita a todos os participantes no processo orçamental da 
União Europeia que o tenham em conta ao elaborar, implementar ou auditar a execução do 
orçamento;

4. Solicita à Comissão que redobre os seus esforços para desenvolver dados específicos 
sobre as questões de género que possam ser incluídos nos relatórios de quitação 
orçamental, tendo em conta que os muito limitados dados até agora disponíveis não dão 
uma perspectiva adequada da situação;

5. Convida o Tribunal de Contas a consagrar uma parte separada dos seus relatórios de 
auditoria aos aspectos relativos à igualdade entre géneros;

6. Congratula-se com o facto de os mecanismos de financiamento para 2007-2013 terem sido 
simplificados, mas lamenta que, apesar desta melhoria, um grande número de reembolsos
aos projectos no domínio da coesão (de que o Fundo Social Europeu e a igualdade de 
géneros fazem parte) tenham, mais uma vez, sido afectados por erros em 2008; solicita à 

                                               
1 DG Orçamento da Comissão Europeia, Contrato específico ABAC 132007, ao abrigo do Contrato-Quadro 
BUDG 06/80/01/Lote 002/ABAC-101922, Relatório final, Maio de 2008 A.
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Comissão que, consequentemente, assegure que os mecanismos de financiamento sejam mais 
eficientes.
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