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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 Relatório Especial n.° 17/2009 do Tribunal de Contas Europeu, relativo 
às acções de formação profissional para as mulheres, co-financiadas pelo Fundo Social 
Europeu, 

– 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 o referido estudo de viabilidade sobre a integração das questões de 
género no orçamento afirma que esta pode ser aplicada em todas as etapas do processo 
orçamental, desde o planeamento e a preparação até à auditoria e à avaliação do 
orçamento,

1. Recorda ao Tribunal de Contas e 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 em todas as suas 
actividades; assinala, por conseguinte, que os aspectos relacionados com o género devem 
ser tidos em consideração em todas as etapas do processo orçamental, incluindo a 
elaboração, a execução e a auditoria do orçamento da União Europeia;

2. Relembra ao Tribunal de Contas e à Comissão as conclusões e recomendações do referido 
estudo de viabilidade sobre a integração das questões de género no orçamento; 

3. Congratula-se com o Relatório Especial n.° 17/2009 do Tribunal de Contas Europeu, 
relativo às acções de formação profissional para as mulheres, co-financiadas pelo Fundo 
Social Europeu, e acolheria com agrado outros relatórios especiais do Tribunal de Contas 
sobre a execução de novas acções de promoção da igualdade entre homens e mulheres;

4. Lamenta as inúmeras lacunas reveladas pelo Relatório Especial no tocante à definição das 
medidas e à selecção dos projectos auditados pelo Tribunal de Contas, bem como as 
deficiências constatadas no que diz respeito no acompanhamento do desempenho dos 
programas; 

5. Toma nota das recomendações do Tribunal de Contas no Relatório Especial no sentido de 
que os futuros programas operacionais sejam estabelecidos em função de uma análise do 
mercado de trabalho e de que seja posto em prática pelos Estados-Membros um processo 
de selecção concebido de forma adequada;

6. Solicita ao Tribunal de Contas que tome em consideração a nota da Comissão no relatório 
anual sobre a execução do orçamento em relação às rubricas 4 e 13, na qual afirma que 
estas rubricas têm um âmbito mais vasto e incluem, designadamente, a política de 

                                               
1 Comissão Europeia (DG Orçamento, contrato específico ABAC 132007, ao abrigo do contrato-quadro BUDG
06/PO/01/Lote 002/ABAC-101922 Relatório final, Maio de 2008 A.
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igualdade dos géneros;

7. Lamenta as observações do Tribunal de Contas no Relatório Anual no tocante aos 
pagamentos indevidos na execução do projecto Daphne II; insta a Comissão a acompanhar 
a situação e a garantir a correcta execução do programa Daphne no futuro;

8. Reitera o seu pedido à Comissão e ao Tribunal de Contas no sentido de que sejam 
incluídas informações sobre as políticas de integração da perspectiva do género e dados 
específicos sobre essas questões no relatório de quitação orçamental.


