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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Citações e/ou considerandos

– Tendo em conta o artigo 2.º e o artigo 3.º, n.º 3, segundo parágrafo, do Tratado da União 
Europeia (TUE), e o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o artigo 23.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

A. Considerando que a abordagem da Comissão relativamente à questão do género no 
próximo QFP visa uma maior flexibilidade na resposta aos futuros desafios com que as 
mulheres serão confrontadas, mas que a não afetação de fundos específicos pode ter 
como resultado uma diminuição do financiamento em comparação com o QFP atual;

B. Considerando que na estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015 se 
afirma que o Quadro Financeiro Plurianual proporcionará os meios para a execução das 
ações previstas na estratégia;

C. Considerando que a atual proposta para o QFP 2014-2020 não reflete a importância de 
aumentar o investimento na promoção da igualdade de género e dos direitos da mulher, 
nomeadamente como resposta necessária à atual crise económica e financeira;

Recomendações

(i) Salienta que a integração dos aspetos relacionados com a igualdade de género tem de 
ser acompanhada por uma afetação específica de recursos e que, por isso, esta não pode 
ser substituída por objetivos horizontais; exorta a uma dupla abordagem que assegure a 
eficiência e a previsibilidade e que constitua a regra em todos os principais instrumentos 
de financiamento; insiste na necessidade de uma integração mais forte e eficaz das 
políticas em matéria de igualdade de género e dos instrumentos de integração da 
dimensão de género durante o próximo período de programação;

(ii) Solicita à Comissão e ao Conselho que apliquem processos orçamentais no QFP 
2014-2020 que tenham em conta a dimensão do género; salienta que o Regulamento 
QFP deve incluir instruções para a Comissão aplicar a dimensão do género no processo 
orçamental da UE e na utilização dos diferentes instrumentos de financiamento; 

(iii) Salienta que o QFP deve comportar uma análise com base no género das suas 
prioridades orçamentais, bem como uma repartição das dotações orçamentais destinadas 
a políticas e programas específicos ligados ao género;

(iv) Salienta a necessidade de aumentar o financiamento destinado a ações no domínio da 
igualdade de género, em termos de emprego e de crescimento, a fim de fazer face à 
segregação, com base no género, de natureza horizontal e vertical, lutar contra o 
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diferencial de salários e de pensões entre géneros e contra a crescente taxa de pobreza 
entre mulheres, bem como em termos de direitos e de democracia; insta a Comissão e o 
Conselho a terem em conta a questão da igualdade de género como objetivo específico 
no Programa "Direitos e Cidadania", assim como a manterem o programa Daphne como 
sub-rubrica independente deste programa;

(v) Solicita à Comissão e ao Conselho que incluam objetivos em matéria de igualdade de 
género no quadro normativo dos fundos estruturais, bem como no âmbito de programas 
cruciais de financiamento da UE (saúde e ambiente, educação, juventude, economia, 
etc.), e que assegurem a afetação de fundos para estes fins; advoga uma aplicação mais 
estratégica do FSE, suscetível de promover a igualdade entre mulheres e homens, de 
melhorar o acesso ao mercado de trabalho e a reintegração no mesmo, de combater o 
desemprego, a pobreza, a exclusão social e todas as formas de discriminação; solicita à 
Comissão que proponha medidas proativas através do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural, a fim de apoiar o emprego das mulheres nas zonas rurais;

(vi) Solicita à Comissão e ao Conselho que assegurem a continuidade da afetação de fundos 
ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género, sem qualquer redução de verbas, a fim 
de permitir que o instituto se torne completamente operacional e forneça aos 
Estados-Membros e às presidências rotativas do Conselho da União Europeia 
estatísticas e estudos sobre políticas em matéria de género na UE; 

(vii) Salienta que a estratégia da Comissão para a igualdade entre mulheres e homens 
2010-2015 e a estratégia para os 5 anos subsequentes a 2015, bem como os relatórios 
anuais sobre igualdade de género, devem servir de indicadores fundamentais para os 
domínios em que esse investimento deve incidir e as modalidades do mesmo, tendo 
particularmente em conta o elevado risco de pobreza e de exclusão social das categorias 
mais vulneráveis, tais como mulheres idosas e mães solteiras; 

(viii) Observa que a criação de programas de financiamento em larga escala impedirá o 
acesso a projetos de financiamento da UE por parte de ONG de pequena dimensão, 
nomeadamente de organizações de mulheres, o que constituirá um obstáculo à sua 
capacidade única de melhorar a qualidade das políticas e da legislação no domínio da 
igualdade de género; solicita que, no futuro, se mantenha a concessão de subvenções de 
montante mais reduzido em paralelo com as de montante mais elevado, de forma a 
assegurar que as ONG mais pequenas continuem a ter acesso a financiamentos da UE;

(ix) Exorta a Comissão e o Conselho a assegurarem que todas as dotações orçamentais ao 
abrigo do QFP 2014-2020 respeitem o princípio da igualdade de género e promovam a 
integração da dimensão do género em todas as políticas da União Europeia;

(x) Salienta a necessidade de a igualdade de género ser indicada mais claramente como 
objetivo e de ser conjugada com os fundos afetados a todas as ações e programas 
externos da UE;

(xi) Sublinha a importância da integração da dimensão de género no orçamento como 
instrumento de boa governação para melhorar a eficiência e a equidade, efetuar o 
acompanhamento adequado da forma como as dotações orçamentais afetam as 
oportunidades económicas e sociais de mulheres e homens, bem como promover a 
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flexibilidade necessária para reestruturar as dotações com uma incidência negativa na 
realização da igualdade de género; considera que uma análise aprofundada das questões 
de género no processo de planeamento do orçamento da UE permitirá melhorar o 
direcionamento dos recursos e, desse modo, reforçar a igualdade e a coesão social.

Modificações

Modificação 1

Proposta alterada de Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020 
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Modificação

(14-A) O processo orçamental anual 
relativo ao QFP 2014-2020 integrará a 
dimensão de género, tendo em conta a 
forma como o enquadramento financeiro 
geral da União contribui para uma maior 
igualdade de género (e assegura a 
integração da perspetiva de género). 

Modificação 2

Proposta alterada de Regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período 2014-2020
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Modificação

O Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão (a seguir designados 
«instituições») devem adotar as medidas 
necessárias para facilitar o processo 
orçamental anual.

O Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão (a seguir designados 
«instituições») devem adotar as medidas 
necessárias para facilitar o processo 
orçamental anual e assegurar que, em 
todas as suas fases, é tida em conta a 
dimensão do género.
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