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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o nº 1 do artigo 16º do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Conselho,
de 11 de Julho de 2006, que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, prevê que "os 
Estados-Membros e a Comissão devem assegurar a promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e da integração da perspectiva do género durante as várias fases de aplicação 
dos fundos",

B. Considerando que, na prática, a integração da perspectiva de género consiste em avaliar o 
impacto das medidas políticas, administrativas e sociais nas vidas e na situação tanto das 
mulheres como dos homens e, sempre que seja necessário, assumir a responsabilidade de 
as rever para promover a igualdade entre as mulheres e os homens,

1. Sublinha que é necessário envidar mais esforços e erradicar os esquemas de decisão e os 
modelos comportamentais obsoletos, nomeadamente nas administrações, para reforçar a 
integração da perspectiva de género nas diversas políticas;

2. Recorda que a integração da dimensão do género em todas as políticas a nível da União 
Europeia é considerada como uma dupla estratégia que, por um lado, garante que a 
igualdade entre homens e mulheres seja tomada em consideração em todos os domínios 
políticos e em todas as decisões e, por outro lado, contribui para reduzir a discriminação 
contra as mulheres graças à adopção de medidas específicas;

3. Insiste na necessidade de que o Fundo Social Europeu apoie medidas específicas 
destinadas a melhorar, por um lado, o acesso das mulheres ao mercado laboral e a sua
participação no mesmo e, por outro lado, a integração da perspectiva de género; considera 
que os fundos regionais devem ter uma rubrica orçamental reservada à igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres (inscrição da perspectiva de género no orçamento)
destinada a financiar acções para a promoção da igualdade dos géneros e análises do 
impacto das políticas sobre a situação das mulheres;

4. Recorda que é necessário incorporar novas abordagens e instrumentos inovadores nas 
estratégias de desenvolvimento regional e insiste na necessidade de dar aos decisores 
regionais e locais formação no domínio da metodologia e dos instrumentos de integração
da perspectiva de género; convida a Comissão a continuar a elaborar orientações 
destinadas à administração sobre o princípio da integração da dimensão do género nos 
Fundos Estruturais;

5. Salienta que, para conseguir optimizar a longo prazo o efeito impulsionador dos Fundos 
Estruturais, deve ser conferida especial atenção às ajudas a conceder aos grupos 
vulneráveis, especialmente às mulheres das zonas rurais;

6. Insiste na necessidade de coligir regularmente dados estatísticos completos a nível 
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regional, repartidos por sexo, (que actualmente não existem), a fim de obter uma imagem 
das condições de vida reais das mulheres nas diversas regiões e das diferenças entre elas;

7. Solicita à Comissão que, a par da abordagem orientada para a integração da perspectiva de 
género, apresente uma proposta com uma série de medidas específicas que incluam 
campanhas de sensibilização, o intercâmbio de boas práticas, diálogos com os cidadãos e 
iniciativas de parceria pública e privada.
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