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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres 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, nos termos do artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a União tem por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres na realização de todas as suas ações, estabelecendo o princípio 
da integração da perspetiva de género; considerando que o processo orçamental para 
2021, o primeiro do quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027, representa uma 
oportunidade para integrar de forma adequada a perspetiva de género em todo o 
processo orçamental através de uma orçamentação sensível ao género; considerando, 
em especial, as múltiplas repercussões em função do género resultantes da crise da 
COVID-19 nos direitos das mulheres, como o aumento da violência com base no género 
durante o confinamento, um maior risco de exclusão do mercado de trabalho em razão 
de um aumento do ónus relacionado com a prestação de cuidados e a feminização dos 
setores afetados pelo confinamento, nomeadamente na economia informal e em setores 
com condições de trabalho mais precárias;

1. Salienta que o programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores» é o único programa 
da União com medidas específicas em matéria de igualdade de género, nomeadamente 
com vista a prevenir e a combater a violência baseada no género; reitera veementemente 
o seu apelo no sentido de um reforço dos recursos para combater a violência com base 
no género e da criação uma rubrica orçamental específica, especialmente na sequência 
da escalada da violência contra as mulheres durante a crise da COVID-19, lembarndo 
também o seu apelo relativo a um aumento do financiamento do subobjetivo consagrado 
à igualdade entre homens e mulheres e à integração da perspetiva do género, bem como 
do financiamento das organizações competentes no âmbito das vertentes «Daphne» e 
«Valores» do programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores»; reitera o seu apelo 
para que sejam inscritas rubricas orçamentais específicas relativamente a todas as 
medidas específicas em matéria de igualdade de género a título de boa prática em 
matéria de orçamentação sensível ao género, com o objetivo de facilitar o 
acompanhamento das despesas consagradas à igualdade de género;

2. Salienta a necessidade de aumentar significativamente os recursos do FSE + para 
permitir a inserção no mercado de trabalho e a criação de formações adaptadas, uma vez 
que a crise da COVID-19 afetou de forma desproporcionada o emprego das mulheres, 
em particular das mulheres que trabalham na economia informal, muitas das quais 
podem não estar em condições de aceder a um emprego formal, uma vez que 
desempenham tarefas de guarda de crianças, ocupam trabalhos precários, trabalham 
com contratos a tempo parcial e em alguns setores fortemente afetados e altamente 
feminizados, como os da saúde, da venda a retalho e da prestação de cuidados, da 
guarda de crianças, da prestação de cuidados a idosos, bem como de cuidados 
continuados e de cariz social, para facilitar a participação das mulheres no mercado de 
trabalho;

3. Salienta a necessidade de ponderar um aumento dos recursos destinados a reforçar a 
capacitação das mulheres através do empreendedorismo e de apoiar as PME geridas por 
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mulheres assegurando-lhes o acesso a empréstimos e a financiamento através de 
programas específicos;

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a colmatarem a sub-representação das 
mulheres nos setores da economia digital, das TIC e da ciência, da tecnologia, da 
engenharia e da matemática (CTEM) a nível da educação, da formação e do emprego, 
especialmente através de ações específicas destinadas a informar as jovens e a 
incentivá-las a estudar e a prosseguir carreiras no domínio CTEM; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a consagrarem dotações específicas destinadas a colmatar o fosso 
digital entre homens e mulheres, formulando propostas para melhorar as competências 
digitais e a literacia digital das mulheres e aumentar as suas possibilidades de competir 
em pé de igualdade, bem como a ajudar as mulheres a adaptarem-se às novas condições 
de trabalho na sequência da crise da COVID-19 e a promover o aumento da sua 
participação na economia;

5. Apela a um aumento das dotações para a vertente «Cultura, Criatividade e Sociedade 
Inclusiva», a fim de integrar melhor a perspetiva de género em cada um dos programas, 
bem como de apoiar e promover os estudos e a investigação sobre as questões de género 
na União;

6. Destaca a necessidade de reforçar as dotações orçamentais que favorecem o respeito e o 
acesso universais à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos; insta os Estados-
Membros a salvaguardarem a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, garantindo, em 
particular, a existência de programas e serviços de saúde reprodutiva, incluindo 
cuidados e medicamentos essenciais de planeamento familiar voluntário, bem como a 
saúde materna e neonatal; exorta a Comissão e os Estados-Membros a afetarem recursos 
adicionais ao Programa de Ação da União no Domínio da Saúde, em particular para 
assegurar a prestação contínua e atempada de serviços de saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos acessíveis e seguros, bem como para apoiar ações destinadas a fazer face a 
questões de saúde relacionadas com a violência baseada no género e a apoiar as vítimas 
de violência baseada no género; chama a atenção para as mulheres que vivem em zonas 
rurais, escassamente povoadas e pouco acessíveis, cujo acesso a esses serviços é 
frequentemente ainda mais limitado;

7. Reitera a necessidade de o orçamento da UE desempenhar um papel mais ativo na 
prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; solicita, por isso, 
que o orçamento apoie medidas e projetos que vão no sentido de erradicar a pobreza 
feminina e infantil, de promover uma maior e melhor integração no mercado de 
trabalho, de eliminar as desigualdades laborais e salariais entre homens e mulheres, de 
melhorar o acesso e a prestação dos cuidados de saúde e de combater a violência contra 
as mulheres, as crianças e os jovens;

8. Solicita à Comissão e ao Conselho que velem por que sejam atribuídas dotações 
adicionais às organizações de defesa dos direitos das mulheres, em especial as que se 
dedicam à promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como dos 
direitos das pessoas LGBTI+; reitera o seu pedido de criação de um mecanismo para 
proteger o orçamento da União caso se verifiquem nos Estados-Membros deficiências 
generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito; sublinha que a aprovação pelo 
Parlamento do QFP 2021-2027 deve depender da adesão aos valores da União e está 
disposto a não dar a sua aprovação ao QFP, caso não haja acordo político sobre tal 
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mecanismo;

9. Reafirma o importante papel do Instituto Europeu para a Igualdade de Género e da 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e apela a um aumento dos 
respetivos orçamentos para reforçar as capacidades de recrutamento e de investigação; 
relembra o importante papel desempenhado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género no que diz respeito à compreensão da dimensão e das causas da desigualdade de 
género na UE; solicita, por conseguinte, um aumento da dotação orçamental na rubrica 
«Promoção da não discriminação e da igualdade».
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