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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 2006 foi o Ano Europeu da Mobilidade dos Trabalhadores, que 
sensibilizou os cidadãos para a mobilidade como factor de criação de um verdadeiro 
mercado de trabalho europeu, e também o ano dos preparativos para o Ano Europeu da
Igualdade de Oportunidades para Todos,

1. Recorda à Comissão que, nos termos do n.° 2 do artigo 3.° do Tratado CE, a promoção da
igualdade entre homens e mulheres é um objectivo fundamental da Comunidade e deve 
ser respeitada em todas as actividades comunitárias; mais sublinha que a Comissão deve 
assegurar que a igualdade entre homens e mulheres seja tida em conta na execução do 
orçamento e que todas as acções sejam avaliadas da perspectiva da diferença do seu 
impacto em homens e mulheres; 

2. Lamenta que a prática de «gender budgeting» (elaboração de orçamentos públicos com 
base na perspectiva do género) ainda não tenha sido implementada, pelo que reitera o 
pedido que formulou na sua resolução de 3 de Julho de 20031 sobre esta matéria no 
sentido de que a integração da perspectiva do género seja tomada em devida consideração 
enquanto objectivo prioritário da programação orçamental; 

3. Reitera o seu pedido de que sejam incluídas nos relatórios de quitação as informações 
sobre as políticas de integração da perspectiva do género e os dados discriminados por 
género; lamenta que a Comissão não tenha fornecido essas informações; 

4. Congratula-se com a taxa de execução do orçamento de 2006 no tocante a todos os 
objectivos e o período da programação dos Fundos Estruturais (FSE), o que se traduziu 
numa taxa de execução dos pagamentos de 99 %; manifesta, contudo, a sua apreensão 
relativamente às autorizações por liquidar e ao risco de anulação das despesas, razão pela 
qual convida a Comissão a remediar esta situação simplificando as regras para o período 
de 2007-2013 no que se refere à elegibilidade das despesas no âmbito do FSE, bem como
alargando a aplicação do Sistema Integrado de Gestão e de Controlo (SIGC) ao FSE, uma 
vez que, de um modo geral, os sistemas de controlo dos Estados-Membros são pouco 
eficazes ou não o são de todo; 

5. Lamenta que não se tenha registado qualquer melhoria no que respeita à ausência de 
dados relativos às actividades de promoção da igualdade entre homens e mulheres que 
receberam apoio do FSE e reitera o seu pedido à Comissão no sentido de que esta situação
seja remediada; 

6. Assinala que, embora o FSE apoie os Objectivos 1, 2 e 3 mediante a concessão de 
assistência financeira ao combate ao desemprego, ao desenvolvimento de recursos 
humanos e à promoção da integração no mercado de trabalho, é lamentável que a
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Iniciativa Comunitária EQUAL já não esteja operacional como importante ferramenta  no 
combate à discriminação entre os géneros no mercado de trabalho; atendendo a que os
princípios do programa EQUAL estão agora integrados nos programas principais do FSE, 
considera que será necessário um serviço de assistência para as ONG a fim de permitir
que estas continuem a levar a cabo as suas actividades; 

7. Observa que as taxas de utilização dos pagamentos do programa DAPHNE continuam 
baixas e solicita à Comissão que tome as medidas necessárias para melhorar a situação e
evitar que as despesas sejam anuladas; 

8. Considera que há que prestar maior atenção à promoção da participação das mulheres na 
sociedade e no mercado de trabalho do conhecimento e, consequentemente, ao seu acesso 
a formação de alta qualidade e ao emprego no domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações. 
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