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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:

Observações gerais

1. Regista que 2006 é o último ano das Perspectivas Financeiras de 2000-2006 e o último 
ano de vários programas a longo prazo que deverão ser executados rapidamente, mas 
que também deverão contribuir indirectamente para a formulação das novas 
orientações políticas para as Perspectivas Financeiras de 2007-2013;

2. Considera que, apesar das actuais dificuldades no processo orçamental para 2006, é 
importante manter a responsabilidade da UE por uma Europa mais social e 
competitiva e lamenta a falta de ambição da Comissão a este respeito;

3. Observa com pesar que continua ainda por executar a prática da consideração da 
igualdade entre homens e mulheres na elaboração do orçamento; regista que, de 
acordo com os princípios definidos no Tratado de Amesterdão, a Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros analisou uma diversidade de políticas 
e medidas comunitárias do ponto de vista da igualdade de oportunidades e da 
protecção dos direitos da mulher; neste contexto, observa que a integração sistemática 
da igualdade entre mulheres e homens não se deverá aplicar apenas a medidas 
específicas destinadas a promover a igualdade de oportunidades, mas deverá alargar-se 
também à defesa da posição das mulheres e dos direitos da mulher no contexto de 
todas as rubricas orçamentais;

4. Sublinha que, nos termos do nº 2 do artigo 3º do Tratado CE, a promoção da igualdade 
dos géneros é um objectivo fundamental da Comunidade e deverá ser respeitada em 
todas as actividades comunitárias; sublinha ainda que a Comissão deve assegurar que 
a igualdade dos géneros seja levada em conta na execução do orçamento e que 
qualquer acção deverá ser avaliada sob a perspectiva da diferença do impacto que 
exerce sobre homens e mulheres;

5. Sublinha que a Comissão deverá criar um sistema de notificação que demonstre os 
efeitos de diversas rubricas orçamentais sobre homens e mulheres e que demonstre 
não só a forma como as despesas orçamentais tiveram em conta a igualdade dos 
géneros, mas também que projectos foram financiados para alcançarem um equilíbrio 
entre os géneros, em especial no que respeita a rubricas orçamentais que prevêem 
especificamente a realização de despesas para a promoção da igualdade dos géneros e 
a protecção dos direitos da mulher, como sejam rubricas nos domínios do trabalho 
independente e da protecção social;

6. Salienta que, atendendo aos objectivos semelhantes já executados em rubricas 
orçamentais de anos anteriores, tal como proposto pela Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros, as propostas para o orçamento de 2006 visam 
sobretudo a consecução desses objectivos;
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7. Reconhece que o anteprojecto de orçamento propõe um aumento para algumas das 
rubricas orçamentais respeitantes à igualdade dos géneros e à protecção dos direitos da 
mulher, em consonância com a posição por ele assumida no ano passado, e aguarda 
com grande expectativa o relatório de apreciação respeitante a esses instrumentos 
financeiros, o qual será publicado em 2005;

8. Lamenta a abordagem da Comissão de fusão de programas, tal como actualmente é
proposta; rejeita a ideia de integrar o programa de igualdade dos géneros no âmbito do 
programa PROGRESS e a integração do programa específico de "Luta contra a 
violência (Daphne) e informação e prevenção em matéria de droga" no programa geral 
"Direitos fundamentais e justiça" (COM(2005)0122); considera que a inclusão dos 
programas mais específicos, enquanto parte de programas de âmbito mais vasto,
implica o risco de marginalização do impacto e da visibilidade das políticas de 
igualdade dos géneros e dos direitos das mulheres; solicita, entretanto, que o 
orçamento afectado à execução de programas e directivas específicos não sofra 
reduções.

Áreas específicas

1. Propõe o aumento do financiamento do segundo programa de acção destinado a 
combater a violência contra as crianças, os adolescentes e as mulheres, Daphne II 
(rubrica 18 04 01 02), atendendo à adesão dos novos Estados-Membros; regista que o 
Programa Daphne provou ser um instrumento eficaz e importante na luta contra a 
violência, mas em muitos casos os possíveis parceiros dos novos Estados-Membros 
enfrentam dificuldades e beneficiariam de apoio adicional; considera, pois, que é 
necessário financiamento adicional para prestar informação e assistência a potenciais 
parceiros nesses novos Estados-Membros;

2. Sublinha a importância de continuar a pôr em prática medidas bem sucedidas que 
tenham por objectivo a consecução da igualdade entre homens e mulheres, com 
especial referência para as que a seguir se referem: em relação ao Lobby das Mulheres 
Europeias (rubrica 04 05 01), considera que os níveis de financiamento actuais não são 
adequados, tendo em conta as novas tarefas com que a organização se confronta na 
União alargada de 25 Estados-Membros; em relação às Organizações de Mulheres 
(rubrica 04 05 03), considera que os níveis actuais de financiamento não são 
adequados, tendo em conta o aumento do número de potenciais parceiros na União 
alargada e as necessidades específicas dos mesmos; é ainda sua convicção que o 
financiamento relativo a essas iniciativas deveria ser aumentado;

3. Sublinha a necessidade de tomar medidas de preparação com vista à criação do 
Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, tal como exigido pelas 
Conclusões da reunião ministerial de Limerick de 7 de Maio de 2004 e pelas 
Conclusões do Conselho Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores de 1 e 2 de 
Junho de 2004, e reafirmado pelas Conclusões do Conselho Emprego, Política Social,
Saúde e Consumidores de 2 e 3 de Junho de 2005; propõe a criação de uma nova 
rubrica orçamental para esse fim (04 05 04 "p.m.");

4. Salienta que, embora a ajuda de pré-adesão à Turquia (artigo 22 02 04 01) continue a 
aumentar, é crucial apoiar os esforços envidados por aquele país para continuar a 
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melhorar a protecção dos direitos humanos e, em especial, a protecção dos direitos das 
mulheres, e exigir o cumprimento dos Critérios de Copenhaga; observa que o 
Relatório Periódico de 2004 da Comissão sobre os progressos realizados pela Turquia 
na via da adesão (COM(2004)0656) continua a afirmar que a protecção dos direitos 
das mulheres na Turquia é insuficiente e que se registam poucos progressos no
combate à violência contra as mulheres; propõe que seja reservada uma certa 
percentagem dos fundos para acções e programas que assentem em níveis de 
financiamento suficientes e visem a melhoria da situação em matéria de igualdade dos 
géneros e de protecção dos direitos das mulheres, em especial as acções e os 
programas empreendidos em conjunto com organizações de mulheres dos 
Estados-Membros;

5. Sublinha que o orçamento deverá reflectir as estratégias definidas na Plataforma de 
Acção de Pequim e na Estratégia de Lisboa, de modo a que se alcance uma 
representação equilibrada de mulheres entre os parceiros sociais, uma participação 
acrescida por parte das mulheres na tomada de decisões a nível económico e um 
aumento do acesso das mulheres não só à educação, mas também a acções e 
programas relacionados com a investigação e a tecnologia; considera que os níveis de 
financiamento para programas relevantes neste contexto deverão ser aumentados e que 
uma certa percentagem desse financiamento deverá destinar-se a acções que visem
melhorar a igualdade dos géneros nessas áreas;

6. Salienta que, para assegurar a participação das mulheres na sociedade da informação, 
é essencial executar o princípio da igualdade dos géneros nesta área específica da 
política comunitária; considera que este objectivo deverá ser complementado pela 
realização de despesas específicas destinadas a melhorar a difusão da informação junto 
dos cidadãos neste contexto.


