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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 sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que, nos termos das disposições do Tratado, a igualdade entre mulheres e homens 
é um princípio fundamental da União Europeia, 

2. Reafirma o apelo à integração das questões de género na elaboração do orçamento, em 
todas as ações da UE;

3. Realça a necessidade assegurar um financiamento adequado às ações descritas na 
estratégia da Comissão para a igualdade entre mulheres e homens (2010-2015);

4. Destaca a necessidade de atribuir financiamentos reforçados para a luta contra todas as 
formas de discriminação dirigidas contra as mulheres; solicita à Comissão que 
disponibilize recursos financeiros para combater as disparidades salariais entre homens e 
mulheres;

5. Insta a Comissão a criar e a executar as rubricas orçamentais pertinentes relativamente às 
suas propostas legislativas que visem aumentar o número de mulheres nas administrações;

6. Reafirma a necessidade de um financiamento adequado do Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género (IEIG);

7. Considera deplorável o facto de um elevado número de mulheres continuar a viver na 
pobreza ou se encontrar em risco de pobreza; exorta a Comissão a prestar especial atenção 
a este problema na elaboração e na execução das rubricas orçamentais pertinentes;

8. Solicita à Comissão que lance projetos-piloto nas seguintes áreas: 

– medidas que visem identificar formas de apoio económico disponíveis na Europa para 
famílias monoparentais;

– medidas que visem aumentar o número de mulheres em todos os níveis superiores de 
hierarquia;

– medidas que visem analisar as relações entre a violência contra as mulheres e a forma 
como as mulheres são representadas nos meios de comunicação e na publicidade;

– medidas que visem pôr em causa os estereótipos que rodeiam as vítimas de violação e de 
violência sexual;

9. Solicita à Comissão que preveja fundos destinados a ações específicas em matéria de 
género no orçamento do Ano Europeu da Cidadania, em 2013; 

10. Destaca a importância do Programa DAPHNE e da continuação de ações financiadas de 
forma suficiente destinadas a eliminar a violência contra as mulheres;
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11. Salienta a importância das rubricas destinadas à igualdade dos géneros e à 
antidiscriminação no âmbito do Programa PROGRESS; 

12. Realça a necessidade de um financiamento adequado para medidas que visem promover a 
igualdade dos géneros em países terceiros; 

13. Reconhece que este orçamento está a ser preparado num período de austeridade; salienta a 
importância de assegurar a eficácia do financiamento da UE.


