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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:

1. Recorda que um dos objectivos fundamentais da Comunidade consiste em promover a 
igualdade dos géneros; reitera, por conseguinte, o seu apelo à utilização de uma 
abordagem que integre a dimensão do género no orçamento da União Europeia e sublinha 
a necessidade de incluir uma perspectiva de igualdade entre homens e mulheres em todas 
as políticas e em todas as etapas do processo orçamental, integrando a dimensão do género 
no orçamento; 

2. Assinala que o orçamento comunitário não é neutro do ponto de vista da igualdade dos 
géneros e que os seus efeitos não são os mesmos para os homens e as mulheres; reitera, 
portanto, o seu pedido de que seja efectuada sistematicamente uma avaliação do impacto 
segundo o género; 

3. Congratula-se com o aumento do orçamento atribuído ao programa de Luta contra a 
Violência - Daphne III; considera, contudo, que o orçamento atribuído para os sete anos 
de duração do programa deveria ser distribuído de forma equitativa; propõe, por 
conseguinte, um aumento proporcionado do orçamento para 2008; 

4. Recorda que a Secção 5 do Programa Comunitário para o Emprego e a Solidariedade 
Social - PROGRESS1 relativa à igualdade dos géneros recebeu menos de 12% do 
orçamento total do programa para 2007; faz notar que a Secção 5 ainda não atingiu os 
12% do orçamento total do programa para 2008; exige, assim, um aumento do orçamento 
atribuído à Secção 5; 

5. Salienta a importância de apoiar as redes a nível europeu no âmbito de aplicação da 
Secção 5 do programa PROGRESS, em especial o Lobby Europeu das Mulheres, tendo 
em conta os êxitos por este alcançados nos últimos anos; 

6. Insiste na necessidade de um financiamento adequado para que o Instituto Europeu para a
Igualdade de Género possa iniciar as suas actividades e funcionar sob os melhores 
auspícios; 

7. Realça a importância de garantir que a despesa relacionada com o Ano Europeu do 
Diálogo Intercultural seja equilibrada do ponto de vista do género.

  
1 Decisão n.º 1672/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de  24 de Outubro de 2006 (JO L 315 de 
15.11.2006, p. 1). 
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