
PA\731670PT.doc PE409.464v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

2008/2026(BUD)

14.7.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projecto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 
2009
(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Secção III - Comissão

Relatora de parecer: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE409.464v01-00 2/3 PA\731670PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\731670PT.doc 3/3 PE409.464v01-00

PT

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. Insta a Comissão a intensificar os seus esforços, a fim de avançar mais rapidamente para a 
aplicação do princípio da integração da dimensão de género no orçamento enquanto meio 
essencial para a promoção da igualdade entre homens e mulheres; congratula-se com a 
vontade da Comissão de integrar sistematicamente as questões de género no processo 
orçamental e aguarda o estudo sobre a viabilidade da integração da dimensão de género no 
processo orçamental da UE;

2. Desaprova a abordagem adoptada pela Comissão de adiar o financiamento de certos 
programas plurianuais e insta a Comissão a aprovar níveis de autorizações conformes com 
o nível médio previsto no quadro financeiro plurianual, em particular:

– sublinha que, apesar de as dotações para autorizações previstas para 2009 na secção 5 
"Igualdade entre homens e mulheres" do programa PROGRESS (rubrica 04 04 01 05) 
terem atingido o nível de 12%, o total das dotações para autorizações e pagamentos 
para o período 2007-2009 se situa entre 11,1% e 11,2%, ou seja, abaixo do nível de 
12% previsto para a secção 5; além disso, o total das dotações para o programa 
PROGRESS é inferior ao nível médio plurianual; insta, por conseguinte, a Comissão a 
alterar esses valores, especialmente os relativos à secção 5, em conformidade com a 
Decisão n.º 1672/2006/CE;

– observa que o programa Daphne III ("Luta contra a violência", rubrica 18 04 07) não 
aproveitou plenamente o aumento do seu orçamento, pelo que insta a Comissão a 
aumentar os níveis das dotações para autorizações em consonância com o nível médio 
previsto no envelope do programa plurianual (116,85 milhões de euros para o período 
2007-2013, Decisão n.º 779/2007/CE);

3. Lamenta a ineficácia da Comissão na nomeação do director do Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género, criado pelo Regulamento (CE) n.º 1922/2006 de 20 de Dezembro de 
2006; considera que o grau AD13 é suficiente para a direcção deste Instituto, e que uma 
revalorização do lugar de director pode prejudicar mais mulheres do que homens 
(diminuindo progressivamente a proporção de mulheres nos graus mais elevados), o que 
não é neutro do ponto de vista da igualdade dos géneros; rejeita a proposta da Comissão 
de revalorizar o lugar de AD13 em AD14.
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