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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 2007 foi o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos, 
que deu particular atenção às múltiplas formas de discriminação com que, 
frequentemente, as mulheres enfrentam,

B. Considerando que, devido às disparidades persistentes entre géneros, a utilização de 
recursos orçamentais teve efeitos diferentes relativamente às mulheres e aos homens,

1. Recorda à Comissão, nos termos do nº 2 do artigo 3º do Tratado CE, a promoção da 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres constitui um princípio fundamental 
da UE e um objectivo transversal relevante no conjunto das actividades e políticas 
comunitárias;

2. Reitera o seu pedido à Comissão de que a igualdade de géneros seja considerada um 
objectivo prioritário permanente durante a programação orçamental, de acordo com o 
princípio de integração das questões de género na orçamentação das restantes políticas, 
como pedido na sua resolução de 3 de Julho de 2003, e lamenta o atraso do estudo de
viabilidade da Comissão sobre esta matéria;

3. Lamenta que o Relatório anual do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 2007 não 
inclua informações sobre se o orçamento contribuiu com êxito para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres;

4. Propõe ao Tribunal de Contas que inclua a questão da igualdade de géneros nos seus 
relatórios anuais e especiais e, nomeadamente, informações relevantes sobre as políticas 
de integração das questões de género nas outras políticas e sobre a disponibilidade de 
dados específicos sobre essas questões.
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