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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 2004 foi o ano do alargamento, e que a prioridade principal para o 
orçamento residiu em facilitar proactivamente o processo de integração dos dez novos 
Estados-Membros,

1. Lamenta que o relatório de quitação orçamental não informe suficientemente sobre a 
realização desta prioridade pelo orçamento, nomeadamente no que respeita à igualdade de 
oportunidades para as mulheres na União alargada;

2. Lembra à Comissão que as disposições do Tratado de Nice implicam que um conjunto 
muito vasto de políticas e medidas comunitárias devam ser consideradas sob o ponto de 
vista da igualdade de oportunidades;

3. Reitera o seu pedido à Comissão formulado na sua resolução de 3 de Julho de 2003 sobre 
"gender budgeting"1, e lamenta que o relatório de quitação orçamental não lhe permita
avaliar o impacto do orçamento na perspectiva de género; lamenta a falta de dados 
orçamentais sobre os fundos afectados à promoção da igualdade dos géneros no âmbito 
das diferentes rubricas orçamentais;

4. Lembra a Comissão do seu pedido das informações pertinentes sobre as políticas de 
integração geral da perspectiva de género; lamenta que a Comissão não tenha fornecido 
estas informações; reitera o seu pedido de dispor de dados sob a perspectiva de género no 
relatório de quitação orçamental;

5. Congratula-se com os progressos realizados na execução do orçamento de 2004 no que se 
refere a todos os objectivos e período de programação dos Fundos Estruturais, que se 
traduzem numa taxa de execução de pagamentos de 99 %, claramente superior à
alcançada em 2003 (89%);

6. Lembra a baixa taxa de execução de pagamentos no programa "Daphne", não sem aceitar
o raciocínio da Comissão relativamente à manutenção de critérios de qualidade elevados 
para os projectos apoiados pelo programa; convida a Comissão a tomar as medidas 
necessárias para melhorar a qualidade das propostas e aumentar a taxa de execução de 
pagamentos.

  
1JO C 74 E de 24.3.2004, p. 746. 


