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SUGESTÕES

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

A. Considerando que, na perspectiva da adesão à UE dos novos Estados-Membros, a 
Comissão, por decisão de 27 de Fevereiro de 2002 relativa à estratégia política anual, 
conferiu prioridade central, no quadro da elaboração do orçamento 2003, à Europa 
alargada e também à segurança e à estabilidade, bem como a uma economia duradoura e 
solidária,

1. Partilha das prioridades políticas da Comissão relativamente ao orçamento 2003, na 
medida em que o alargamento e a preparação da administração para o mesmo devem ser 
considerados prioridades máximas da UE; recorda a importância que confere, à luz dos 
objectivos das Cimeiras de Lisboa e de Barcelona, à necessidade de aumentar a taxa de 
participação das mulheres no mercado de trabalho na UE alargada, tendo em vista 
promover, nomeadamente, a situação socioeconómica das mulheres dos novos países, bem 
como à necessidade de definir os meios financeiros correspondentes no quadro da 
planificação do orçamento;

2. Recorda que, por força do disposto no nº 2 do artigo 3º do Tratado CE, a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres constitui um princípio fundamental da UE e também 
um objectivo horizontal de todas as acções e políticas comunitárias; reitera a exigência 
segundo a qual a igualdade dos géneros deve ser devidamente tida em consideração 
enquanto objectivo prioritário sistemático para efeitos de planificação orçamental, em 
conformidade com o princípio da elaboração de orçamentos com base na perspectiva do 
género ("gender budgeting");

3. Regozija-se com os progressos significativos observados na execução do orçamento 2003 
no que se refere a todos os objectivos e ao período de programação dos Fundos 
Estruturais, o que se traduz por uma taxa de execução dos pagamentos (89%) bastante 
superior à taxa observada em 2002 (71%); chama nomeadamente a atenção para a total 
inexistência de dados relativos às acções de promoção da igualdade entre os géneros co-
financiadas pelos fundos e convida a Comissão a colmatar, com a brevidade possível, esta 
lacuna;

4. Parte do princípio de que a utilização dos recursos orçamentais se repercute de forma 
diferenciada nas mulheres e nos homens, em razão das disparidades de género 
persistentes; constata que os dados orçamentais relativos ao exercício 2003 não fornecem 
quaisquer informações sobre o alcance e os efeitos dos fundos concedidos para a 
realização de acções de promoção da igualdade entre os géneros, a título da perspectiva do 
género ("gender mainstreaming"), exortando a Comissão a fornecer sem demora ao 
Parlamento as informações pertinentes.


