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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:

A. Considerando que a União se funda, inter alia, no valor da igualdade entre homens e 
mulheres e que o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
estabelece que, na realização de todas as suas ações, a União terá por objetivo eliminar 
as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres, exigindo, por 
conseguinte, que a igualdade de género seja incorporada em todas as políticas e tida em 
conta a todos os níveis do processo orçamental, através da integração da perspetiva de 
género e da orçamentação sensível ao género; que a garantia de coerência entre os seus 
procedimentos internos em matéria de orçamento e quitação e as suas ações externas no 
domínio da promoção da igualdade de género é essencial para a credibilidade do 
Parlamento e das outras instituições da União;

B. Considerando que os orçamentos não são neutros do ponto de vista do género e, por 
conseguinte, devem ser estabelecidos com o objetivo claro de combater a discriminação 
e beneficiar de forma equitativa ambos os géneros; 

C. Considerando que a União se comprometeu a implementar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o Objetivo 5 relativo à igualdade de 
género;

D. Considerando que o Parlamento Europeu apelou reiteradamente à atribuição de 
financiamento suficiente ao Programa Direitos, Igualdade e Cidadania e à manutenção 
de um perfil tão elevado quanto possível do objetivo deste programa especificamente 
relacionado com o Programa Daphne; que o Parlamento Europeu solicitou a 
prossecução de todas as ações relacionadas com o combate à violência contra as 
mulheres, mediante uma dotação orçamental independente consagrada a esse objetivo 
também no Programa Direitos e Valores para o quadro financeiro plurianual (QFP) 
2021-2027;

E. Considerando que as mulheres continuam a estar sub-representadas no mercado de 
trabalho, bem como na vida pública e política, e dedicam um tempo 
desproporcionadamente maior do que os homens a atividades não remuneradas como o 
trabalho doméstico e a prestação de cuidados;

F. Considerando que a proposta de projeto de orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2020 visa manter o apoio ao investimento estratégico e ao crescimento 
sustentável, a fim de melhorar a coesão económica e a criação de emprego, em 
particular para os jovens, os idosos e os portadores de deficiência; que, neste contexto, é 
também importante prestar uma atenção especial ao aumento da participação das 
mulheres, incluindo das LGBTI, no mercado de trabalho, nomeadamente através do 
investimento em infraestruturas e serviços públicos para apoiar o equilíbrio entre vida 
profissional e a vida familiar, e ao reforço do seu potencial em todos os setores da 
economia, nomeadamente da economia digital, das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC), e da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM), bem 
como em posições de liderança, e à redução da disparidade de género nos domínios do 
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emprego e da remuneração;

G. Considerando que a digitalização tem um impacto substancial no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da criação de novas oportunidades de emprego e de condições de 
trabalho mais flexíveis, como o teletrabalho, que podem servir de instrumento para uma 
melhor conciliação entre a vida profissional e as tarefas domésticas tanto para as 
mulheres como para os homens;

H. Considerando que a igualdade de género é um objetivo central da União, mas continua 
gravemente subfinanciado; que, em 2019, o Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género observou que apenas 1 % dos Fundos Estruturais e de Investimento da União 
foram reservados para a promoção da igualdade de género no orçamento da União para 
2020; que, no entanto, a desigualdade e a discriminação de género têm um custo 
económico enorme tanto para as mulheres como para a sociedade; que o Banco Mundial 
calcula que se perdem cerca de 145 biliões de euros em capital humano devido às 
desigualdades salariais entre homens e mulheres; que, segundo a ONU Mulheres de 
2016, só em Inglaterra e no País de Gales, a violência doméstica custa cerca de 33 mil 
milhões de dólares por ano;

1. Reitera o seu enérgico pedido no sentido de que a igualdade entre mulheres e homens 
seja promovida, apoiando a integração da igualdade de género e a orçamentação 
sensível ao género a todos os níveis no processo orçamental, inclusive aquando da 
finalização das negociações do próximo QFP, e de que as despesas orçamentais sejam 
utilizadas como um instrumento eficaz para combater as desigualdades existentes e 
promover a igualdade de género, incluindo dos homens e das mulheres LGBTI; recorda 
que a orçamentação sensível ao género é uma metodologia que tem de ser aplicada a 
todas as rubricas orçamentais da União; salienta a importância de aumentar os recursos 
consagrados à igualdade de género para que sejam alcançados progressos substanciais, 
bem como a necessidade de uma melhor canalização e monitorização do financiamento 
da União neste domínio, em especial no caso dos Estados-Membros que violam o 
Estado de direito e onde se assiste a um retrocesso nos direitos das mulheres;

2. Salienta que a orçamentação sensível ao género deve passar a fazer parte integrante do 
processo orçamental em todas as rubricas orçamentais, e não apenas dos programas em 
que o impacto de género é mais evidente, permitindo assim que a despesa orçamental se 
converta num instrumento eficaz de promoção da igualdade de género;

3. Recorda que a orçamentação sensível ao género constitui uma das dimensões de uma 
estratégia mais ampla de integração da perspetiva de género e salienta a importância da 
aplicação da integração da perspetiva de género em todas as fases do ciclo político;

4. Recorda que um dos requisitos para aplicar a orçamentação sensível ao género é prever 
rubricas orçamentais independentes para ações específicas ligadas a objetivos em 
matéria de igualdade de género; reitera, por conseguinte, o seu pedido de afetação de 
uma outra rubrica orçamental independente ao objetivo do Programa Direitos, Igualdade 
e Cidadania destinado a promover a igualdade de género e a integração da perspetiva de 
género;

5. Lamenta a tendência dos últimos anos para reduzir os fundos da União para o combate 
todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas, reitera o seu pedido no 
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sentido de que sejam aumentados os recursos consagrados ao objetivo especificamente 
relacionado com o Programa Daphne do atual Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 
e solicita que esse aumento seja mantido no Programa Direitos e Valores; apela à 
disponibilização de financiamento adequado para ações destinadas a combater a 
violência contra as mulheres e as raparigas, incluindo a mutilação genital feminina, e o 
tráfico de seres humanos, em particular para fins de exploração sexual, no quadro da 
aplicação efetiva da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica; solicita à Comissão que apoie 
programas e medidas que combatam especificamente o assédio, incluindo o de cariz 
sexual;

6. Solicita aos Estados-Membros que ratifiquem sem demora a Convenção de Istambul 
para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, 
tendo particularmente em conta o papel desta na proteção das mulheres e das raparigas 
contra a violência e o consequente impacto económico nas vítimas e nas sociedades; 
solicita que os fundos pertinentes da União sejam utilizados para prestar assistência nos 
preparativos para a aplicação da Convenção de Istambul nos Estados-Membros e na 
prossecução dos esforços nesse sentido;

7. Salienta a necessidade de prosseguir todas as ações centradas na prevenção e no 
combate a todas as formas de violência contra as mulheres no âmbito do programa que 
irá substituir o Programa Direitos, Igualdade e Cidadania no próximo período do QFP, 
mediante uma dotação orçamental independente para o combate à violência de género 
contra as mulheres e uma atenção específica ao combate ao tráfico de seres humanos e à 
exploração sexual, bem como à cultura da honra e à violência em nome da honra;

8. Salienta a necessidade de financiamento específico para apoiar as mulheres e as 
raparigas mais vulneráveis da nossa sociedade, em especial as mulheres com 
deficiência, as mulheres refugiadas e as vítimas de tráfico e de abusos; apoia, neste 
contexto, o aumento das dotações de autorização e de pagamento das duas vertentes do 
Programa Direitos, Igualdade e Cidadania;

9. Salienta a necessidade de reforçar as dotações orçamentais que apoiam o acesso das 
mulheres à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, tanto no interior como no 
exterior da União, uma vez que este acesso está cada vez mais ameaçado;

10. Insta a União a apoiar as organizações e os ativistas dos direitos das mulheres e o seu 
trabalho, bem como a aumentar a sua representação nos processos de tomada de decisão 
europeus;

11. Reitera o seu pedido de aumento dos recursos no âmbito dos fundos estruturais da 
União para defender os direitos económicos e sociais das mulheres, nomeadamente 
através de medidas destinadas a aumentar a participação das mulheres no mercado de 
trabalho e o investimento em serviços públicos de prestação de cuidados de elevada 
qualidade;

12. Salienta a importância de utilizar os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, 
designadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo 
Social Europeu (FSE), para promover o emprego das mulheres, nomeadamente através 
do financiamento de estruturas de prestação de cuidados de elevada qualidade e a preços 



PE639.795v02-00 6/10 AD\1189489PT.docx

PT

acessíveis;

13. Solicita a atribuição de dotações orçamentais destinadas a apoiar o empreendedorismo 
das mulheres e a sua independência económica, bem como a garantir e incentivar o 
acesso das mulheres a formação profissional especializada, empréstimos com custos 
razoáveis e financiamento por capitais próprios através de programas e fundos da 
União, como o COSME, o Horizonte 2020 e o FSE, a fim de maximizar a participação 
das mulheres no mercado de trabalho, em particular as mães sós, as cuidadoras e as 
mulheres que regressam ao mercado de trabalho após um longo período de interrupção, 
a fim de aumentar a sua empregabilidade; no que se refere a esses fundos, que devem 
contar com recursos suficientes, apela a que seja apoiada a promoção da igualdade de 
género através da educação e dos cuidados de saúde, assim como uma maior integração 
da perspetiva de género e o objetivo de alcançar a igualdade de género através de cada 
programa;

14. Observa com preocupação o baixo número de raparigas que estudam disciplinas 
relacionadas com as TIC e reitera a necessidade de repor o orçamento proposto pela 
Comissão nesse domínio; acrescenta que, a fim de colmatar o fosso digital entre os 
géneros, é necessário um financiamento adequado para melhorar a educação, apoiar as 
empresárias no setor digital e aumentar as campanhas de sensibilização;

15. Salienta a necessidade de colmatar o fosso digital entre mulheres e homens, que conduz 
a disparidades significativas no mercado de trabalho, afetando recursos à educação e à 
formação, bem como ao apoio às trabalhadoras independentes;

16. Destaca a necessidade de afetar recursos para incentivar o interesse das mulheres na 
economia digital e em setores como as TIC e a CTEM, e de as apoiar neste contexto;

17. Salienta a importância de prever um financiamento adequado para a Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens (IEJ), a fim de combater as taxas de desemprego dos jovens, que 
são particularmente elevadas; solicita que seja garantida a igualdade de participação das 
jovens nas medidas abrangidas por essa iniciativa e que seja prestada especial atenção à 
qualidade das ofertas de formação e emprego que lhes são apresentadas, em particular 
nos setores da economia digital, das TIC e das CTEM, em que as mulheres se 
encontram consideravelmente sub-representadas, quer a nível da educação e formação, 
quer a nível do emprego, o que conduz a um fosso digital entre mulheres e homens; 
entende que medidas como a IEJ devem contribuir não apenas para ajudar os jovens a 
entrar para o mercado de trabalho, mas também para promover emprego de qualidade; 
afirma que deve também ser prestada especial atenção ao financiamento de formação de 
qualidade sobre questões como o sexismo, o assédio sexual, o assédio moral e o 
discurso de ódio, fomentando a participação equitativa de raparigas e mulheres jovens, 
assim como de rapazes e homens jovens;

18. Recorda que uma parte muito significativa dos refugiados e requerentes de asilo que 
entram na União são mulheres e crianças; salienta que a integração da perspetiva de 
género se encontra igualmente entre os princípios fundadores do Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração, e reitera o seu apelo a que a dimensão de género também seja 
tida em conta nas políticas de migração e asilo, através da afetação de fundos 
especificamente destinados a prevenir a violência baseada no género e a garantir o 
acesso aos direitos e serviços de saúde e de saúde reprodutiva;
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19. Realça que é essencial assegurar um orçamento adequado para o desenvolvimento 
humano com vista à concretização da Agenda 2030 e dos ODS, nomeadamente do ODS 
5; relembra o compromisso da União de investir 20 % da ajuda pública ao 
desenvolvimento no desenvolvimento humano e solicita que sejam afetadas dotações 
adequadas a este domínio com vista a apoiar medidas e projetos destinados a erradicar a 
pobreza feminina e infantil, promover uma melhor integração no mercado de trabalho,  
eliminar as desigualdades salariais entre homens e mulheres, combater a violência 
contra as mulheres, as crianças e os jovens e melhorar o acesso à saúde e a prestação de 
cuidados de saúde, incluindo a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, a educação, a 
igualdade de género e a proteção social no âmbito do programa Bens Públicos e 
Desafios Globais;

20. Solicita que o orçamento destinado ao combate à mutilação genital feminina continue a 
ser atribuído através dos programas de ação externa, incluindo o Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento;

21. Salienta que, na última década, com a eclosão da crise económico-financeira, se 
agravaram as desigualdades económicas, sociais, do mercado de trabalho e de género no 
interior dos Estados-Membros e entre eles; relembra o importante papel desempenhado 
pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género na sensibilização para a dimensão e 
as causas da desigualdade de género na UE e solicita que o seu orçamento, o seu 
organigrama e a sua independência sejam dotados de meios adequados para garantir o 
seu bom funcionamento e a execução dos seus projetos ambiciosos; solicita igualmente 
o aumento da dotação orçamental da rubrica "Promoção da não discriminação e da 
igualdade".

22. Regista que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género assinalou em 2019 que a 
integração da perspetiva de género é «tratada como um tema que tem pouco impacto no 
conteúdo real dos programas de financiamento»; apela, por conseguinte, à adoção de 
medidas sólidas e abrangentes para melhorar a integração das questões de género, 
incluindo a atribuição de uma ênfase renovada à promoção da prestação de contas e da 
transparência no planeamento orçamental e o aumento da participação sensível ao 
género no processo orçamental;

23. Recomenda, em particular, o reforço das verbas destinadas a promover a proteção da 
maternidade, da parentalidade e da primeira infância através dos programas adequados; 
solicita, nesse sentido, que seja conferida uma especial importância à saúde materno-
infantil no orçamento da UE para 2020; recomenda igualmente que sejam garantidos 
fundos para a defesa, a promoção e o apoio da amamentação, contribuindo assim para o 
cumprimento do objetivo definido pela Organização Mundial de Saúde de que, até 
2025, a taxa mundial de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de 
vida do bebé seja de, pelo menos, 50%, objetivo esse que exige, entre outras medidas, a 
adequação da duração e remuneração das licenças de maternidade e paternidade;

24. Solicita que as dotações orçamentais visem as necessidades específicas dos diferentes 
grupos de mulheres que enfrentam um leque diversificado de desafios económicos, 
incluindo, mas não apenas, a pobreza das raparigas, a precariedade económica das 
pensionistas sós e a disparidade de pensões entre homens e mulheres, as obrigações de 
prestação de cuidados não remuneradas e a pobreza das mães e das prestadoras de 
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cuidados, bem como a exclusão socioeconómica e a discriminação laboral das mulheres 
negras, asiáticas e de minorias étnicas.
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