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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão Temporária 
sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais da União Alargada 2007-2013, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

- Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
as perspectivas financeiras 2007-2013 (COM(2004)0487)1,

- Tendo em conta o parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros de 18 de Março de 2004 sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu intitulada "Construir o nosso futuro em comum - Desafios políticos e 
recursos orçamentais da União Alargada, 2007-2013" (COM(2004)0101),

- Tendo em conta os documentos de trabalho da Comissão Temporária sobre os Desafios 
Políticos e os Recursos Orçamentais da União Alargada 2007-2013 e, mais 
particularmente, o seu documento de trabalho nº 8, de 22 de Novembro de 2004, sobre a 
Agenda de Política Social,

1. Assinala que as verbas apresentadas pela Comissão, no denominado Pacote Prodi, para as 
questões sociais, a igualdade e o emprego não traduzem qualquer aumento real 
relativamente ao último quadro financeiro, apesar do agravamento das desigualdades na 
União Europeia alargada, de haver 20 milhões de desempregados, da pobreza e exclusão 
social atingir cerca de 70 milhões de pessoas e num contexto em que a globalidade do 
capítulo orçamental ligado à competitividade e espírito empresarial aumenta, em média, 
115%;

2. Deplora o facto de, para a Agenda Social, estarem previstos apenas 1345 milhões de 
euros, a preços de 2004, nas verbas apontadas para 2007/2013, ou seja, somente 6,5% da 
globalidade do capítulo orçamental “competitividade, espírito empresarial e agenda 
social” com 20 405 milhões, o que impossibilita maior coesão social e dificulta a criação 
de empregos com direitos, atingindo sobretudo as mulheres;

3. Não objecta contra a criação de um instrumento único para as questões sociais - Progress-, 
mas afirma a necessidade de garantir o seu financiamento adequado, uma maior atenção à 
participação das mulheres nos vários programas e uma partilha clara das acções 
relacionadas com a igualdade e política anti-discriminação especificamente dirigidas à 
promoção dos direitos e participação das mulheres, com a criação de um programa do tipo 
“Género 2013” e um financiamento novo para o futuro Instituto Europeu de Género; 

4. Solicita à Comissão mais informações sobre a continuidade, após 2008, do programa 
Daphne II e sobre o seu financiamento em 2007 e 2008, que não deve ocorrer por 
reafectação de outras verbas;

  
1 Ainda não publicada em JO
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5. Recorda que a dimensão do género deve ser transversal a todas as políticas comunitárias e 
chama especial atenção para as principais áreas de despesa, como os fundos estruturais;

6. Apoia a posição da Comissão quanto à defesa de um período de sete anos para as 
perspectivas financeiras e rejeita a estratégia dos que querem limitar o orçamento 
comunitário a 1% do PNB comunitário;

7. Propõe a introdução de um novo objectivo sobre recursos humanos no âmbito do 
objectivo 1 dos Fundos Estruturais, que inclua as regiões com uma média inferior a 75% 
da média comunitária no que diz respeito à população com o ciclo de educação superior 
concluído, a juntar ao actual indicador;

8. Sublinha a necessidade de reforçar o elo entre o Fundo Social Europeu e os PAN (planos 
de acção nacionais) para o emprego e a inclusão social, de forma a garantir o seu 
adequado financiamento.


