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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:

A. Considerando que a igualdade de género é um dos valores em que assenta a União e que 
a União se compromete a promover a integração da dimensão de género em todas as 
suas ações, tal como consagrado no artigo 8.º do TFUE;

B. Considerando que a orçamentação sensível ao género é a aplicação da integração da 
perspetiva de género no processo orçamental e significa avaliar os orçamentos com base 
no género, incorporando a perspetiva de género em todos os níveis do processo 
orçamental e reestruturando as receitas e despesas de modo a promover a igualdade de 
género1; considerando que a Comissão e o Tribunal de Contas devem assegurar o 
princípio da integração da perspetiva de género em todos os processos orçamentais e 
legislativos da União;

1. Recorda que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) foi instituído com 
o objetivo de apoiar e reforçar a promoção da igualdade de género na União, em 
particular a integração da dimensão de género em todas as políticas da União e nas 
políticas nacionais daí resultantes, lutar contra a discriminação em razão do género e 
sensibilizar os cidadãos da UE para o tema da igualdade de género;

2. Congratula-se com a atual cooperação entre o EIGE e a Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros e saúda o contributo do EIGE para os trabalhos em 
curso da comissão, nomeadamente sobre o fosso digital entre homens e mulheres, o 
equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, a disparidades de género nos 
salários e nas pensões, a orçamentação sensível ao género, o combate à violência contra 
as mulheres, a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, os direitos das 
mulheres e o desenvolvimento de um instrumento do Parlamento sensível às questões 
de género; assinala o contributo valioso que o EIGE pode prestar a todas as comissões 
do Parlamento Europeu com vista a melhorar a integração horizontal da perspetiva de 
género e a integração da perspetiva de género nas políticas e ações (disponibilizando 
formação e dados a outras comissões, por exemplo);

3. Congratula-se com os resultados da participação do EIGE e da sua recente presidência 
da rede europeia de agências no domínio da justiça e dos assuntos internos, em 
particular com a promoção de ações destinadas a combater o assédio sexual2 no local de 
trabalho;

4. Toma nota de que o EIGE alcançou uma elevada taxa de execução orçamental, com 
99,38 % de dotações de autorização em 2018 (98,92 % em 2017) e 81,15 % de dotações 
de pagamento em 2018 (80,95 % em 2017); incentiva, além disso, o EIGE a manter o 
número de dotações transitadas a um nível razoável, em conformidade com o rumo 

1  https://rm.coe.int/1680596143
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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seguido nos últimos três anos (36,67 % em 2018; 34.25% in 2017 and 51.29% in 2016);

5. Toma nota da nova Estratégia de Gestão do Conhecimento e da Comunicação para 
2019-2021, que visa envolver as partes interessadas na igualdade de género e 
monitorizar os canais de comunicação do EIGE;

6. Toma nota de que o EIGE realizou progressos relativamente a algumas das 
recomendações da avaliação externa (2015) e congratula-se com os esforços para 
implementar um plano de ação que dá seguimento às recomendações, exortando o 
instituto a continuar este processo para melhorar a governação e a eficiência;

7. Apoia vivamente o trabalho do EIGE, que, através de estudos e investigação, permite à 
Comissão FEMM obter dados indispensáveis para o bom exercício das suas atividades, 
fornecendo dados oficiais objetivos e de elevada qualidade;

8. Congratula-se com as realizações do EIGE em 2018 e solicita uma atualização anual, a 
partir de 2019, do Índice de Igualdade de Género 2017 (o Índice); apela a que sejam 
desenvolvidos mais instrumentos metodológicos para assegurar uma melhor integração 
da perspetiva de género em todas as políticas e ações;

9. Insiste no papel do EIGE, enquanto centro especializado da União Europeia em 
igualdade de género, no acompanhamento da aplicação da Convenção de Istambul;

10. Manifesta a sua preocupação perante as queixas de antigos trabalhadores temporários, 
bem como a decisão do Tribunal Distrital de Vílnius e o acórdão do Tribunal Regional 
de Vílnius; solicita um processo de recrutamento transparente e solicita ao EIGE que 
adote medidas para resolver esta situação;

11. Solicita que seja atribuído financiamento adicional ao EIGE para aumentar o número e a 
qualidade dos efetivos substituindo os contratos temporários por contratos permanentes, 
e lamenta a situação de permanente risco de cortes orçamentais e de falta de recursos 
humanos em que o EIGE se vê forçado a trabalhar (questão da desigualdade de 
tratamento dos trabalhadores temporários, especialmente em termos de salários e de 
direitos);

12. Toma nota do parecer do Tribunal de Contas segundo o qual as contas anuais do EIGE 
refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente relevantes, a sua situação 
financeira em 31 de dezembro de 2018, bem como os resultados das suas operações, os 
seus fluxos de tesouraria e a variação da situação líquida no exercício encerrado nessa 
data, em conformidade com as disposições da sua regulamentação financeira e com as 
regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão;

13. Toma nota do parecer do Tribunal de Contas segundo o qual os pagamentos e as 
receitas subjacentes às contas anuais do EIGE relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e 
regulares;

14. Considera, com base nos dados atualmente disponíveis, que pode ser concedida 
quitação à Diretora do EIGE pela execução do orçamento do Instituto para o exercício 
de 2018.
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