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A Presidente

7.4.2020

Ex.mo Senhor Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações relativas ao orçamento de 2021 – Secção III 
(2019/2213(BUD))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade 
dos Géneros foi incumbida de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª 
preside. Por procedimento escrito dos coordenadores de 31 de março de 2020, a comissão 
decidiu proceder ao envio do presente parecer sob a forma de carta.

No âmbito desse procedimento, a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos 
Géneros decidiu instar a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes da presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Evelyn Regner
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SUGESTÕES

A. 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», consagrando, assim, o 
princípio da igualdade de género, segundo o qual a igualdade de género deve ser 
incorporada em todas as políticas da UE e tida em conta em todas as etapas do processo 
orçamental, mediante a integração da perspetiva de género e a orçamentação sensível ao 
género;

B. Considerando que é necessário erradicar e combater eficazmente a discriminação por 
meio da ação dos Estados-Membros e da UE, e que uma percentagem cada vez mais 
importante do orçamento da UE, incluindo os fundos estruturais da UE e o investimento 
em serviços públicos de prestação de cuidados de elevada qualidade, deve destinar-se à 
criação de novas oportunidades no mercado de trabalho da UE, à promoção dos direitos 
sociais e à melhoria das condições de trabalho e de vida, a fim de facilitar um melhor 
equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar para ambos os sexos, colocando 
especial ênfase na melhoria da igualdade, nomeadamente no caso das mulheres e das 
raparigas e das pessoas LGBTI+;

C. Considerando que as mulheres continuam a estar sub-representadas em cargos de 
direção e de decisão, ao mesmo tempo que estão sobrerrepresentadas em setores com 
baixas remunerações, como a prestação de cuidados e serviços, e consagram mais 
tempo do que os homens a atividades não remuneradas, como o trabalho doméstico e a 
prestação de cuidados; que são necessárias medidas especiais para apoiar as mulheres, 
em particular as mulheres que retomam uma atividade laboral após uma interrupção 
prolongada, a fim de aumentar o seu potencial no mercado de trabalho;

D. Considerando que as mulheres continuam a estar sub-representadas nos setores da 
economia digital, da inteligência artificial, das TIC e da ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática (CTEM) no que respeita à educação, à formação e ao emprego, 
designadamente em cargos de gestão; que os recursos utilizados para apoiar a 
emancipação das mulheres através da inclusão digital podem permitir reforçar a 
igualdade na era digital; que a estratégia «Uma Europa Preparada para a Era Digital» 
deve integrar a perspetiva de género;

E. Considerando que a Comissão deve assegurar níveis de financiamento suficientes, e 
pelo menos equivalentes aos níveis atuais, para programas destinados a apoiar os 
direitos das mulheres, como o atual programa Direitos, Igualdade e Cidadania e o futuro 
programa Direitos e Valores, colocando a tónica especialmente nos instrumentos de luta 
contra a discriminação e a favor da igualdade de género e da integração da perspetiva de 
género, bem como na prevenção da violência com base no género; salienta a posição do 
Parlamento Europeu a favor de uma dotação específica para medidas destinadas a 
prevenir e combater todas as formas de violência de género, bem como a promover a 
plena aplicação da Convenção de Istambul no âmbito do programa Direitos e Valores;

Colocar a igualdade no centro das políticas da UE

1. Salienta que a orçamentação sensível ao género deve tornar-se parte integrante do 
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processo orçamental em todas as suas fases e em todas as rubricas orçamentais, de 
modo a que as despesas orçamentais se tornem um instrumento eficaz para promover a 
igualdade de género; exorta a que a integração da perspetiva de género seja aplicada de 
forma coerente em todos os programas e instrumentos financeiros da UE e no Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE);

2. Reitera o seu pedido de mais investimento para defender os direitos das mulheres e das 
jovens; solicita dotações orçamentais para apoiar a independência económica das 
mulheres através de programas e fundos da UE, como os programas COSME e 
Horizonte 2020 e o FEIE;

3. Apela a maiores sinergias entre os instrumentos disponíveis para promover a igualdade 
de género e melhorar o equilíbrio entre vida profissional e vida privada; reitera a 
necessidade de redobrar esforços para apoiar as mulheres em situações de maior 
vulnerabilidade, designadamente as mulheres com deficiência, as mulheres de cor, as 
mães solteiras e as mulheres migrantes, as mulheres que vivem em zonas rurais remotas, 
as mulheres pertencentes a minorias étnicas e as mulheres da comunidade LGBTI+;

4. Solicita que se proceda ao acompanhamento das despesas relacionadas com a igualdade 
de género com rubricas orçamentais independentes para ações específicas, e que sejam 
criados indicadores adequados, avaliações de impacto e uma metodologia específica, 
nomeadamente no que diz respeito à luta contra a discriminação em razão do género, a 
violência psicológica, sexual e física e o assédio sexual, bem como ao acesso das 
mulheres à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos; solicita que sejam desenvolvidos 
e aplicados mecanismos de responsabilização e transparência pertinentes, bem como 
procedimentos para a comunicação de resultados, que deve ser regular e sensível ao 
género, com o intuito de melhorar o processo de integração da perspetiva de género e a 
eficiência dos programas executados;

5. Insta a UE a aumentar a dotação orçamental para as organizações da sociedade civil que 
promovem os direitos das mulheres na Europa e no hemisfério sul;

6. Salienta a preocupante e crescente hostilidade em relação à igualdade de género e aos 
direitos das mulheres e a importância dos instrumentos da UE, como o IVCDCI, para 
lutar contra esta situação; lamenta que a Comissão não tenha incluído um programa 
específico relativo à igualdade de género na sua proposta, e solicita dotações 
orçamentais ambiciosas e específicas para apoiar as mulheres defensoras dos direitos 
humanos e a proteção e promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos; 
destaca, por conseguinte, a necessidade de reforçar as dotações orçamentais destinadas a 
apoiar o respeito e o acesso universais à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos;

7. Recorda o papel importante desempenhado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (EIGE) na compreensão do alcance e das causas da desigualdade entre homens 
e mulheres na UE, bem como a necessidade de um orçamento consolidado para a 
recolha de dados repartidos por género e a aquisição de conhecimentos especializados 
no domínio da igualdade de género; solicita que o orçamento, o quadro do pessoal e a 
independência do EIGE aumentem ou, pelo menos, se mantenham nos níveis atuais.


