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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 Europeia 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 a promoção dessa igualdade é um princípio fundamental da 
UE;

B. 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 estas ações de combate à violência contra as mulheres, mediante 
uma dotação orçamental independente a favor do Programa Daphne também no 
Programa Direitos e Valores para o quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027;

C. Considerando que a proposta relativa ao projeto de orçamento geral para a 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; que, neste contexto, é também importante prestar uma 
atenção especial ao desenvolvimento do potencial das mulheres em todos os setores da 
economia, nomeadamente a economia digital, das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC), bem como da ciência, da tecnologia, da engenharia e da 
matemática (CTEM);

1. Reitera o seu pedido no sentido de promover a igualdade entre mulheres e homens, 
apoiando a integração da perspetiva de género e a orçamentação sensível ao género, 
sempre que possível no âmbito do processo orçamental, inclusive aquando da finalização 
das negociações do próximo QFP, e no sentido de utilizar as despesas orçamentais como 
um instrumento eficaz para promover a igualdade entre mulheres e homens;

2. Reitera o seu pedido no sentido de aumentar os recursos consagrados ao objetivo 
especificamente relacionado com o Programa Daphne no âmbito do atual Programa 
Direitos, Igualdade e Cidadania e solicita que esse aumento seja mantido no Programa 
Direitos e Valores; apela à disponibilização de financiamento para ações destinadas a 
combater a violência contra as mulheres e o tráfico de mulheres 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;

3. Salienta a necessidade de prosseguir todas as ações centradas na prevenção e no combate 
a todas as formas de violência contra as mulheres, as crianças e os jovens no âmbito do 
programa que irá substituir o Programa Direitos, Igualdade e Cidadania no próximo 
período do QFP, mediante uma dotação orçamental independente a favor do Programa 
Daphne e uma atenção específica ao combate ao tráfico de seres humanos;

4. Solicita a atribuição de dotações orçamentais para programas que visem apoiar o 
empreendedorismo das mulheres e a sua independência económica e que seja garantido e 
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incentivado o acesso das mulheres a empréstimos e financiamento por capitais próprios 
através de programas e fundos da União, como o COSME, o Horizonte 2020 e o Fundo 
Social Europeu;

5. Congratula-se com a continuação do financiamento da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; 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 propostas, em especial nos setores da economia 
digital, das TIC e das CTEM;

6. Relembra o importante papel desempenhado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género e solicita a manutenção do orçamento, do pessoal e da independência do mesmo.


