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 PROCESSO  

Na sua reunião de 26 de Julho de 2004, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros designou relatora de parecer Lissy Gröner. 

Na sua reunião/Nas suas reuniões de..., a comissão procedeu à apreciação do projecto de 
parecer. 

Na mesma/última reunião, a comissão aprovou as sugestões que seguidamente se expõem por 
... votos a favor, ... contra e ... abstenção(abstenções)/por unanimidade. 

Encontravam-se presentes no momento da votação ... (presidente/presidente em exercício), ... 
(vice-presidente), ... (vice-presidente), Lissy Gröner (relatora de parecer), ..., ... (em 
substituição de ...), ... (em substituição de ..., nos termos do nº 2 do artigo 153º do 
Regimento), ... e ... . 
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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

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: 

Introdução geral: 

1. A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros acompanhou o processo 
orçamental 2005 na medida do possível, tendo em conta que 2004 foi o ano do maior 
alargamento de sempre da União Europeia e, simultaneamente, o ano das eleições 
europeias. 

2. A comissão esforçou-se por acompanhar os princípios definidos no Tratado de 
Amesterdão e examinou uma ampla gama de políticas e medidas comunitárias do ponto de 
vista da igualdade de oportunidades e da protecção dos direitos da mulher. Neste contexto, 
a integração da perspectiva do género aplica-se não só a medidas destinadas 
especificamente a promover a igualdade de oportunidades, mas cobre igualmente e defesa 
da posição e dos direitos das mulheres no âmbito de todas as rubricas orçamentais. Neste 
contexto, a comissão lamenta que a prática de integração da perspectiva do género no 
orçamento continue a ser letra morta. 

3. No que se refere ao exame da execução de políticas financiadas pelo orçamento 
comunitário, a comissão subscreve inteiramente as propostas constantes das rubricas 
orçamentais 2005 que visam alcançar os resultados desejados nos domínios em que 
continuam a existir desigualdades entre homens e mulheres. 

4. À luz de objectivos semelhantes já inscritos em muitas rubricas orçamentais em exercícios 
anteriores, tal como proposto pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de 
Oportunidades, as propostas relativas ao orçamento 2005 visam principalmente completar 
os objectivos supramencionados. 

5. Nos termos do nº 2 do artigo 3º do Tratado CE, a promoção da igualdade entre os géneros 
constitui um princípio fundamental da UE, que deve ser implementado em todas as acções 
e programas comunitários. Por esse motivo, cumpre à Comissão velar por que a igualdade 
dos géneros seja tida em conta na execução do orçamento – há que assegurar o equilíbrio 
entre os géneros em todas as despesas de todas as políticas da UE. 

6. A Comissão deve instituir um sistema eficaz de informação que mostre claramente os 
efeitos das diversas rubricas orçamentais sobre os homens e as mulheres, de que forma as 
despesas orçamentais tiveram em conta a igualdade dos géneros e que projectos foram 
financiados para atingir o equilíbrio entre os géneros. Tal aplica-se, em particular, às 
rubricas orçamentais que prevêem expressamente despesas para a promoção da igualdade 
dos géneros e a protecção dos direitos da mulher. 
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Questões específicas: 

7. As Despesas de gestão administrativa da estratégia comunitária de igualdade entre 
homens e mulheres incluem (artigo 04 01 04 05) "despesas de assistência técnica e 
administrativa que a Comissão tem de delegar numa agência de execução de direito 
comunitário". O Código de Conduta relativo à instituição de agências de execução prevê 
que a Comissão informe o Parlamento, sempre que considere a criação de uma agência 
dessa natureza, em conformidade com o processo orçamental e no respeito do princípio da 
transparência. Tanto quanto é do conhecimento do Parlamento Europeu, não foi criada 
qualquer agência dessa natureza, pelo que a referência deve ser suprimida.    

8. A implementação da Plataforma de Acção de Pequim e da Estratégia de Lisboa requer um 
maior envolvimento das mulheres no processo de tomada de decisões de carácter 
económico. As mulheres constituem uma minoria nos escalões mais elevados das 
organizações dos empregadores e nos postos de direcção das organizações dos 
trabalhadores. Os parceiros sociais desempenham um papel importante na promoção da 
igualdade de oportunidades através da negociação colectiva. O orçamento não prevê 
estratégias e programas de acção afirmativos que visem alcançar uma representação 
equilibrada das mulheres entre os parceiros sociais. 

9. O actual programa relativo à estratégia comunitária em matéria de igualdade dos géneros 
termina em 31 de Dezembro de 2005. Simultaneamente, expira também o programa de 
acção comunitário de luta contra a discriminação. É, por conseguinte, necessário preparar 
um novo programa em matéria de igualdade dos géneros para o período após 2005 e 
assegurar a boa prossecução da acção comunitária neste domínio. Deve ser estabelecido 
um novo programa, sem prejuízo da criação do Instituto Europeu da Igualdade entre os 
Sexos. 

 
10. Nas conclusões da reunião ministerial de Limerick, realizada em 7 de Maio de 2004, e nos 

resultados do Conselho "Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores", realizado em 
1-2 de Junho de 2004, solicita-se a criação do Instituto Europeu da Igualdade entre os 
Sexos. Propõe-se, assim, a criação de uma nova rubrica orçamental para preparar o 
estabelecimento do Instituto (04 05 04). Deve completar o programa relativo à estratégia 
comunitária em matéria de igualdade dos géneros. 

11. A implementação do princípio da igualdade dos géneros na política de informação da UE 
é essencial para alcançar a plena participação das mulheres na sociedade de informação. 
Este objectivo geral deve ser completado através de despesas especiais destinadas a 
melhorar a disseminação de informação junto dos cidadãos. 

12. O contexto político da região MEDA caracteriza-se por graves tensões e um constante 
agravamento da situação, que se fará particularmente sentir nos finais de 2004 e no início 
de 2005. Importa assegurar a participação das mulheres na prevenção e resolução de 
conflitos, nas negociações de paz, na reconciliação e na reconstrução para o 
desenvolvimento, assim como na manutenção de uma paz duradoura e na democratização 
na região MEDA. 

13. De acordo com as conclusões do Conselho Europeu de Salónica, as mulheres têm um 
papel activo a desempenhar na consolidação e na manutenção da paz. A ajuda europeia 
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aos países que foram devastados por conflitos armados e guerras, designadamente os 
Balcãs Ocidentais, o Afeganistão e o Iraque, deve destinar-se explicitamente a promover 
este papel. Importa ter em conta que as consequências das guerras e dos conflitos afectam 
de forma desproporcionada as mulheres e as jovens e que a violência é extrema e 
generalizada. 

14. A Parceria para a Adesão constitui a pedra angular das relações UE-Turquia e as dotações 
destinadas à Assistência de pré-adesão para a Turquia (artigo 22 02 04 01) foram 
significativamente reforçadas. Tendo particularmente em conta a decisão que o Conselho 
Europeu deverá adoptar em Dezembro de 2004, é crucial ajudar a Turquia a continuar a 
melhorar a protecção dos direitos humanos, especialmente os direitos da mulher, e exigir 
que sejam preenchidos os critérios de Copenhaga. No seu relatório regular sobre os 
progressos realizados pela Turquia na via da adesão em 2003, a Comissão considerou que 
a protecção dos direitos da mulher é insuficiente e que a violência contra as mulheres é 
grave.  
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