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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 a igualdade de género é um valor fundamental da União Europeia, 
consagrado no artigo 2.º do Tratado da União Europeia; considerando que, nos termos 
do artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, «na realização de 
todas as suas ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres», desta forma promovendo a igualdade enquanto 
princípio fundamental da União e estabelecendo os princípios da integração da 
perspetiva de género e da orçamentação sensível ao género;

B. Considerando que o Parlamento tem insistido repetidamente junto da Comissão para 
que esta promova e implemente o recurso à integração da perspetiva de género, à 
orçamentação sensível ao género e às avaliações de impacto em função do género em 
todos os domínios de intervenção da União;

C. Considerando que a UE se comprometeu a implementar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o Objetivo 5 relativo à igualdade de 
género; considerando que a redução das disparidades entre homens e mulheres na UE 
poderia resultar em 10 milhões de empregos adicionais e num aumento de até 3,15 mil 
milhões de EUR do produto interno bruto até 20501; considerando que é importante 
concentrar a atenção no reforço do potencial das mulheres em todos os setores da 
economia; considerando que as mulheres foram desproporcionadamente afetadas pela 
pandemia de COVID-19, em particular as que têm um emprego precário e as que 
trabalham em setores feminizados e na economia informal, com um aumento da 
violência e do assédio com base no género, da prestação de cuidados e das 
responsabilidades domésticas não remuneradas e desiguais e a restrição do acesso à 
saúde sexual e reprodutiva e aos direitos conexos (SDSR); considerando que o PE 
instou a que não fossem atribuídos fundos da União aos Estados-Membros até as 
autoridades respeitarem as medidas necessárias para assegurar o respeito do Estado de 
direito2; considerando que o incumprimento do Estado de direito na Polónia teve um 
impacto adverso nas mulheres e nas pessoas LGBTIQ+;

1. Salienta que a perspetiva da igualdade de género deve ser plenamente integrada e 
garantida em todos os domínios de intervenção e em todas as fases do processo 
orçamental, especialmente à luz dos múltiplos impactos de género das várias crises 
atuais a nível climático, energético e social, incluindo o retrocesso no que toca à 
igualdade de género e aos direitos das mulheres, nomeadamente no respeitante à SDSR, 
em vários Estados-Membros, e do impacto da guerra e dos conflitos a nível mundial; 

1 Instituto Europeu para a Igualdade de Género, «Promover a conciliação entre a vida profissional e a vida 
familiar com os fundos da UE.Um modelo para intervenções integradas sensíveis ao género», Serviço das 
Publicações da UE, Luxemburgo, 2020. 
2 Resoluções do Parlamento Europeu, de 10 de março de 2022, sobre o Estado de direito e as consequências do 
acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (JO C 347 de 9.9.2022, p. 168) e de 8 de julho de 2021, sobre 
a criação de diretrizes para a aplicação do regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da 
União (JO C 99 de 1.3.2022, p. 146).

https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
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lamenta que – tal como observado no relatório anual do Tribunal de Contas Europeu 
sobre o desempenho do orçamento da UE – a integração da perspetiva de género seja a 
prioridade política global executada com menor sucesso3 e que atualmente as 
instituições da UE não disponham duma abordagem coerente e duma cooperação 
estruturada relativamente a esta prioridade; sublinha que as avaliações de impacto em 
função do género e a integração da perspetiva de género devem ser realizadas em todos 
os domínios de intervenção, a fim de assegurar que as despesas da UE se tornem um 
instrumento eficaz para promover a igualdade de género; insta a Comissão a assegurar 
que o seu novo sistema de classificação para medir o impacto das despesas da União em 
termos de género represente de forma rigorosa e abrangente o impacto dos programas 
na igualdade de género; insta a incluir requisitos para a recolha e comunicação 
sistemáticas de dados exatos e comparáveis nas próximas propostas legislativas para os 
programas de financiamento da UE e no âmbito dos relatórios de execução no 
orçamento anual; 

2. Salienta que o programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores (CIDV) necessita de 
distintas linhas orçamentais, metas e obrigações de prestação de informações em relação 
com o género, nomeadamente com vista a prevenir e combater a violência baseada no 
género; recorda a obrigação de que, pelo menos, 40% dos fundos consagrados à vertente 
«Igualdade, direitos e igualdade de género» e à vertente Daphne sejam afetados a 
atividades destinadas a prevenir e combater, a todos os níveis, todas as formas de 
violência baseada no género e de que, pelo menos, 15% sejam afetados a atividades que 
promovam o pleno exercício dos direitos das mulheres; recorda ainda que é 
fundamental aumentar o orçamento do programa CIDV para combater melhor as 
desigualdades exacerbadas pelas crises atuais; reitera o seu pedido no sentido de serem 
aumentados os recursos do programa Daphne com vista a combater todas as formas de 
violência baseada no género – incluindo o assédio sexual, a violência psicológica e 
física, a perseguição, a violência sexual, a violação, o casamento forçado e a mutilação 
genital feminina –, prestando especial atenção às mulheres que fogem da guerra na 
Ucrânia, as quais enfrentam um risco significativo de violência e devem ser protegidas; 
solicita dotações orçamentais para combater a mutilação genital feminina em todos os 
programas de ação externa da UE, inclusivamente através do Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional – 
Europa Global;

3. Insta a Comissão a aumentar a dotação orçamental destinada às organizações da 
sociedade civil que promovem os direitos das mulheres dentro e fora da Europa, 
especialmente as que trabalham no domínio da SDSR, incluindo a prestação 
transfronteiras de abortos seguros e legais, o que garante às mulheres o acesso ao direito 
fundamental de controlarem o seu corpo; salienta a importância de alcançar as 
organizações de base de menor dimensão com vista a garantir o melhor impacto nos 
direitos das mulheres e na igualdade de género, pelo que acolhe favoravelmente os 
novos pedidos para que as organizações redistribuam fundos; recorda a importância dos 
recursos atribuídos ao programa «UE pela Saúde» e exorta a prestar especial atenção às 
mulheres que vivem em zonas rurais, escassamente povoadas e remotas, 
proporcionando-lhes acesso a cuidados de saúde móveis, se adequado; realça a 

3 Tribunal de Contas Europeu, «Relatório sobre o desempenho do orçamento da UE – Situação no final de 
2021», Serviço das Publicações da UE, Luxemburgo, 2022.

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61258
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61258
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necessidade do programa «UE pela Saúde» para conseguir uma cobertura universal de 
saúde em toda a União – incluindo o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva 
– e reduzir as desigualdades no domínio da saúde;

4. Destaca o importante papel dos investimentos em serviços públicos de elevada 
qualidade, nomeadamente os cuidados de saúde e as infraestruturas sociais, para fazer 
face às crises sociais e sanitárias, reforçar a resiliência social e combater as 
desigualdades; salienta a importância da criação de empregos de elevada qualidade 
nestes setores para alcançar uma transição justa para uma sociedade menos intensiva em 
carbono; observa que os investimentos na igualdade de género são amplamente 
reconhecidos como um motor significativo do crescimento económico;

5. Reafirma a sua preocupação com a ligação entre os ataques ao Estado de direito e o 
retrocesso contra a igualdade de género e os direitos das mulheres na UE; insta a 
Comissão a reforçar o Estado de direito na União, protegendo assim os direitos 
fundamentais e a igualdade de género, através do mecanismo de condicionalidade do 
Estado de direito para o acesso aos fundos da UE; apela à Comissão para que não liberte 
quaisquer fundos para a Polónia até as autoridades polacas cumprirem plenamente os 
marcos e objetivos definidos no plano de recuperação e resiliência da Polónia; reitera a 
importância do Estado de direito para as mulheres e as pessoas LGBTIQ+; Insta a 
Comissão a avaliar a missão principal de quaisquer organizações que recebam fundos 
da UE e a suspender o financiamento dos grupos que procuram utilizar esses fundos 
para provocar um retrocesso dos direitos humanos – em particular dos direitos das 
mulheres, da igualdade de género e dos direitos das pessoas LGBTIQ+;

6. Recorda que as mulheres estão sobrerrepresentadas nos setores de baixos salários – 
nomeadamente no emprego precário, nos setores feminizados e na economia informal – 
e que elas desempenham a maior parte dos cuidados e trabalhos domésticos não 
remunerados; solicita uma maior coordenação entre os instrumentos disponíveis e que 
uma maior percentagem do orçamento da UE seja usada para promover a igualdade de 
género, melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar – 
independentemente da idade e do género – e apoiar o acesso das mulheres ao mercado 
de trabalho, inclusivamente assegurando investimentos em infraestruturas e serviços de 
prestação de cuidados de elevada qualidade para fazer face às crises sociais e sanitárias; 
congratula-se por ter sido incluído um sistema de acompanhamento das despesas 
relacionadas com a igualdade de género no Fundo Social Europeu Mais, no Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e no Fundo de Coesão, o que permitirá um 
melhor acompanhamento dos investimentos relacionados com a igualdade de género; 
salienta a importância da política de coesão na promoção da igualdade de género e, a 
este respeito, lamenta a decisão de que uma repartição por género não seja relevante, na 
maioria dos casos, para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de 
Coesão; salienta a importância de atenuar as desigualdades crescentes, nomeadamente 
através dos planos de recuperação e resiliência e da política de coesão, bem como da 
garantia da igualdade de género na digitalização;

7. Recorda o trabalho fundamental do Instituto Europeu para a Igualdade de Género 
(EIGE), particularmente no contexto do retrocesso em relação aos direitos das mulheres 
em toda a União e fora dela; sublinha que o EIGE desempenha um papel importante ao 
partilhar o conhecimento e a experiência sobre a integração da perspetiva de género, 
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bem como análises e recomendações sensíveis ao género relacionadas com as crises 
envolvendo o clima, a saúde, a migração e a guerra; salienta que o EIGE demonstrou ser 
uma organização vital e eficaz; salienta a necessidade urgente de aumentar o orçamento 
do EIGE para que este possa empregar mais pessoal – incluindo oito agentes contratuais 
de que necessita imediatamente – para fazer face ao aumento acentuado dos pedidos de 
assistência técnica em matéria de integração da perspetiva de género; sublinha que, sem 
um financiamento suficiente, o EIGE não poderá desempenhar plenamente as suas 
funções, ocorrendo tal em detrimento da definição de políticas dos Estados-Membros;

8. Reitera que o orçamento da UE deve ser dotado de instrumentos para incentivar a 
participação e o interesse das mulheres na educação digital, na economia e nos setores e 
carreiras da ciência, tecnologia, engenharia e matemática e nas tecnologias da 
informação e comunicação; sublinha, do mesmo modo, a necessidade de aumentar o 
financiamento para melhorar a educação e a formação profissional, incluindo a 
aprendizagem ao longo da vida, a fim de ajudar a colmatar o fosso digital entre homens 
e mulheres e apoiar as aspirantes a empresárias, engenheiras e técnicas nos setores 
digital e da inteligência artificial; solicita que os programas Horizonte Europa e Europa 
Digital assegurem a integração da perspetiva de género nas suas ações e comuniquem 
dados repartidos por género; solicita que sejam afetados recursos orçamentais para 
apoiar o empreendedorismo e a independência económica das mulheres, bem como as 
pequenas e médias empresas lideradas por mulheres.
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