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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o artigo 24º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
estabelece que "todas as crianças têm o direito de manter regularmente relações pessoais e 
contactos directos com ambos os progenitores, excepto se isso for contrário aos seus 
interesses",

1. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de estabelecer uma estratégia europeia 
para promover e proteger eficazmente os direitos da criança; acolhe favoravelmente a 
afirmação incluída na Comunicação da Comissão segundo a qual as questões relacionadas 
com os direitos da criança constituem uma prioridade para a União Europeia; lamenta que 
a Comunicação não refira normas mínimas, sectores políticos claramente definidos, 
objectivos claros ou prazos que a União Europeia deva respeitar;

2. Salienta que a política a favor dos direitos da criança constitui o fundamento da sociedade 
do futuro e que o respeito desses direitos é a melhor forma de desenvolver nos adultos de 
amanhã a cultura do respeito dos direitos individuais e colectivos;

3. Recorda que os valores da União Europeia se baseiam no respeito da pessoa e na 
igualdade de oportunidades e que o papel da sociedade consiste em ajudar os seus 
membros a desenvolverem as suas melhores potencialidades, nomeadamente através da 
educação;

4. Lamenta a ausência de um programa de financiamento, na medida em que se as crianças 
pretenderem assumir os seus direitos humanos será necessário que a proposta inclua uma 
dotação financeira;

5. Acolhe favoravelmente a proposta de criação de novas estruturas, como uma unidade dos 
direitos da criança na Comissão, um coordenador dos direitos da criança, um grupo 
inter-serviços da Comissão, um fórum europeu para os direitos da criança e uma 
plataforma de debate e trabalho em linha, que reforcem a cooperação a nível europeu e 
conduzam a uma abordagem global e coerente;

6. Salienta a importância de que se reveste a plena aplicação, por parte dos 
Estados-Membros e dos países candidatos, dos compromissos internacionais existentes, 
em particular ao abrigo da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, da 
Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência, incluindo 
disposições específicas para as crianças com deficiência, e das convenções da OIT sobre o 
trabalho infantil;

7. Recorda que o direito ao ensino de qualidade, à formação, ao conhecimento actualizado e 
ao acesso a novas tecnologias constitui um direito social fundamental; convida todos os 
Estados-Membros e os países candidatos a garantirem esse direito a todas as crianças, 
independentemente da origem social, económica e étnica, da localização geográfica, 
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idade, género, religião, cultura, língua, situação física, estrutura da respectiva família ou 
do estatuto jurídico das crianças ou dos seus progenitores;

8. Denuncia todas as ideologias e as teses baseadas na crença na predestinação biológica 
e/ou social da delinquência ou de todas as formas de desvio social; denuncia igualmente 
como atentado aos direitos da criança as políticas que preconizam a despistagem precoce 
das crianças susceptíveis de apresentar riscos de delinquência ou desvio social com base 
nesses factores de ordem biológica e social;

9. Salienta a necessidade de garantir que todas as políticas internas ou externas, tanto a nível 
dos Estados-Membros como da União Europeia, tenham em vista a eliminação de todas as 
formas de trabalho infantil; considera que a educação a tempo inteiro das crianças de 
ambos os sexos constitui o melhor método de resolver o problema, tanto para prevenir 
esses abusos como para quebrar o ciclo do analfabetismo e da pobreza no futuro;

10. Salienta que alguns produtos vendidos na União Europeia podem ser fabricados mediante 
recurso ao trabalho infantil; exorta a Comissão a introduzir um mecanismo que permita 
que as vítimas de trabalho infantil possam solicitar indemnizações às empresas europeias 
nos tribunais nacionais dos Estados-Membros; exorta a Comissão a impor o respeito das 
normas na cadeia de abastecimento e, sobretudo, a criar mecanismos que tornem o 
principal contratante responsável na Europa em casos de violação das convenções das 
Nações Unidas sobre o trabalho infantil na cadeia de abastecimento; para este efeito, 
exorta a UE a recorrer ao processo de sistema generalizado de preferências (SGP) como 
forma de combater mais eficazmente a exploração do trabalho infantil que tem lugar em 
várias regiões do mundo, prevendo medidas especiais para o trabalho perigoso que muitas 
crianças são obrigadas a executar;

11. Exorta a UE a desempenhar um papel pioneiro a nível internacional, em colaboração 
estreita com as autoridades nacionais competentes e as organizações internacionais 
relevantes, para erradicar o fenómeno de imposição do serviço militar a crianças, 
formação militar e envolvimento em operações militares no contexto de conflitos internos 
ou internacionais em várias regiões do mundo;

12. Considera que a integração dos direitos da criança nas políticas da UE se reveste da 
máxima importância para o êxito desta estratégia europeia; solicita à Comissão que, na 
sua avaliação do impacto das questões políticas relevantes, inclua disposições específicas 
referentes aos direitos da criança; assinala que a União Europeia e os Estados-Membros, 
aquando do desenvolvimento da sua legislação e das suas políticas, devem ter em conta a 
diversidade das crianças e as suas diferentes necessidades, em função da sua situação 
geográfica, idade, género, origem étnica, estatuto social e jurídico, religião, cultura,
língua, deficiência ou estrutura familiar e velar por que todas as crianças tirem pleno 
partido de todos os seus direitos humanos e liberdades fundamentais numa base de 
igualdade; salienta a necessidade de acções positivas para os grupos de crianças mais 
vulneráveis;

13. Salienta a importância de associar estreitamente as próprias crianças em qualquer 
procedimento em que os seus direitos estejam em jogo; considera que essa participação 
deve estar aberta a todas as crianças, independentemente da sua origem étnica, estatuto 
social e jurídico ou grau de deficiência; exorta os Estados-Membros a garantirem que 



AD\671327PT.doc 5/9 PE 386.547v02-00

PT

todas as crianças disponham de assistência adequada à sua idade e de cuidados à 
deficiência, a fim de poderem beneficiar do seu direito à participação e à liberdade de 
expressão; acolhe favoravelmente a referência ao direito à educação e ao direito a 
manterem relações com ambos os progenitores; salienta, portanto, a necessidade da 
participação das associações de pais e de famílias no Fórum Europeu para os Direitos da 
Criança;

14. Reconhece que a participação activa está estreitamente vinculada à informação; acolhe 
favoravelmente a elaboração de uma estratégia de comunicação e informação que 
divulgue as medidas comunitárias de uma forma facilmente compreensível para as
crianças e acessível a todos;

15. Reconhece que, embora a actual revolução tecnológica a nível da informação e da 
comunicação ofereça vantagens únicas, pode constituir ao mesmo tempo um perigo para 
as crianças aos mais variados níveis; apoia, por conseguinte, a criação de um filtro 
protector para crianças que utilizam a Internet em particular, bem como outras novas 
tecnologias, que permita eliminar todas as formas de exploração da infância (nos termos 
das quais as crianças são receptivas a modelos culturais e sobretudo consumidoras), e 
também das próprias crianças (enquanto objectos sexuais ou vítimas de violência e 
pornografia);

16. Salienta que as pessoas que se ocupam profissionalmente das crianças necessitam de 
formação contínua de alto nível, boas condições de trabalho e salários razoáveis, a fim de 
encorajar a continuidade da assistência e o seu alto nível;

17. Lamenta que a Comunicação não refira medidas específicas no que respeita à situação das 
crianças com deficiência; salienta a necessidade de integrar o facto da deficiência na 
estratégia da Comissão, a fim de assegurar a participação e inclusão de uma forma plena e 
equitativa das crianças com esses problemas em todos os domínios de actividade, em 
particular no ensino e na formação, na vida cultural, no desporto e nas actividades de 
lazer;

18. Observa que as crianças que se ocupam dos progenitores ou de irmãos com necessidades 
específicas devem beneficiar de um apoio específico e visado;

19. Salienta que, segundo estudos recentes, uma em cada cinco crianças se encontra ameaçada 
pela pobreza na União Europeia e que as crianças e jovens, em particular os membros de 
minorias étnicas, são particularmente vulneráveis à exclusão social; considera que esse 
risco é ainda mais evidente na maior parte dos novos Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 2004 e 2007, em particular no que respeita às crianças e aos jovens 
que vivem em áreas desfavorecidas do ponto de vista socioeconómico; salienta a 
importância do papel desenvolvido por serviços personalizados como a assistência e os 
serviços sociais na luta contra a exclusão social; acolhe favoravelmente as medidas 
urgentes propostas na Comunicação contra a pobreza infantil, salientando que se trata de 
um problema persistente; considera que deve prestar-se uma atenção prioritária a nível da 
UE e dos Estados-Membros à prevenção e eliminação da pobreza infantil, nomeadamente 
das crianças em famílias monoparentais e de famílias imigrantes; lamenta que a 
Comunicação não fixe objectivos quantitativos claros para a erradicação da pobreza 
infantil;
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20. Salienta que os Estados-Membros devem incrementar os seus esforços para proteger as 
crianças vítimas de privações múltiplas ou particularmente vulneráveis, incluindo, entre 
outras medidas, a prestação de serviços acessíveis de elevada qualidade; solicita a 
introdução de mecanismos de vigilância adequados para identificar e apoiar as crianças 
em risco;

21. Recorda aos Estados-Membros o seu dever de assistência e protecção da infância, a fim de 
proteger todas as crianças dos riscos de má nutrição, doença e maus-tratos, 
independentemente da situação social ou do estatuto jurídico das crianças ou dos seus 
progenitores;

22. Lamenta que a Comunicação não chame particularmente a atenção para a situação das 
crianças imigrantes, requerentes de asilo ou refugiadas, bem como das crianças de 
famílias monoparentais; considera que devem mencionar-se especificamente estes grupos 
que são ainda mais vulneráveis à pobreza, à exclusão social e a várias formas de 
exploração; exorta a Comissão a promover medidas que permitam proteger e salvaguardar 
as famílias de baixos rendimentos cujas crianças se tornam frequentemente vítimas de 
traficantes;

23. Sublinha que é essencial garantir que as crianças em idade legal de trabalhar usufruam da 
igualdade de remuneração pelo trabalho igual;

24. Solicita uma abordagem mais global para avaliar a natureza pluridimensional da pobreza
infantil, abordagem essa que tenha em conta o bem-estar da criança e não se reduza a uma
mera análise baseada no rendimento;

25. Chama a atenção para a questão das crianças sem abrigo e solicita aos Estados-Membros e 
à Comissão que tomem medidas, tais como um melhor controlo e uma melhor 
mobilização dos serviços competentes, por forma a que possam ter acesso a alimentos, 
abrigo, educação e cuidados de saúde;

26. Saúda a iniciativa da Comissão de instaurar, em toda a União Europeia, um número de 
telefone de assistência às crianças, e salienta a necessidade de que este seja gratuito e 
divulgado, a fim de ser conhecido por todas as crianças, sobretudo pelas que vivem 
situações mais vulneráveis;

27. Salienta que o acesso individual à segurança social e aos cuidados de saúde deve ser 
garantido a todas as crianças, sobretudo as que se encontram em risco, e que essas 
prestações devem ser sem entraves nem restrições;

28. Propõe que a União Europeia defina o conceito de "infância em perigo" para designar 
todas as crianças vítimas de uma situação social que ponha em perigo a sua integridade 
mental e física e/ou as exponha aos riscos da delinquência de que possam ser actores ou 
vítimas;

29. Convida a Comissão e os Estados-Membros a tomarem iniciativas (campanhas de 
informação, intercâmbio de boas práticas, etc.) para a prevenção da "infância em perigo", 
incluindo a prevenção da delinquência juvenil;
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30. Propõe uma maior cooperação entre a UE e as autoridades competentes nos países visados 
tendo em vista combater a exploração sexual de crianças, bem como a adopção de 
medidas mais estritas contra cidadãos europeus que pratiquem turismo sexual infantil;

31. Considera que os direitos da criança devem ser devidamente tidos em conta na conciliação 
da vida profissional e familiar e no contexto das questões relacionadas com os horários de 
trabalho;

32. Recorda que o acolhimento precoce da criança em estruturas colectivas (creches, escolas) 
é uma das melhores soluções para conciliar a vida profissional e a vida familiar e 
constitui, por outro lado, uma garantia precoce da igualdade de oportunidades e de uma 
correcta socialização da criança;

33. Salienta a necessidade de fazer face ao problema do tráfico de crianças, que é um 
problema interno europeu e um problema internacional a uma escala mais vasta;

34. Condena firmemente todas as formas de pornografia infantil; exorta os Estados-Membros, 
a Comissão e o Conselho a lançarem uma campanha que permita pôr termo à pornografia 
infantil na Europa; entende que a cooperação entre as autoridades policiais nacionais, 
apoiadas pela autoridade policial europeia EUROPOL, deveria desempenhar um papel de 
liderança nesta campanha; neste contexto, entende que a EUROPOL deveria ser 
autorizada a alargar as suas actividades, para além da instrução da criminalidade 
organizada, a indivíduos que operem a nível transfronteiriço neste domínio de actividade 
criminosa, nomeadamente através das Internet;

35. Condena firmemente todas as formas de trabalho infantil, escravatura e servidão e todas as 
formas de trabalho que afectem de forma negativa a saúde e a segurança das crianças; 
exorta a Comissão e o Conselho a fazerem depender o comércio da União Europeia e a 
sua ajuda ao desenvolvimento a países terceiros da implementação por parte desses países 
da Convenção da OIT relativa à interdição de todas as formas de trabalho infantil e à 
acção imediata com vista à sua eliminação;

36. Condena firmemente todas as formas de prostituição infantil e de turismo sexual; exorta 
os Estados-Membros, a Comissão e o Conselho a assegurarem que os autores sejam 
objecto de perseguição penal, quer no interior, quer no exterior da UE; exorta também à 
adopção de medidas, em cooperação com a indústria do turismo, que permitam combater 
eficazmente a prostituição infantil e o turismo sexual, incluindo a elaboração de códigos 
de conduta, de compromissos voluntários e da inserção de cláusulas adicionais nos 
contratos que os operadores turísticos celebram com os hotéis;

37. Salienta a importância de conferir prioridade aos direitos da criança consagrados na 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e não ao interesse da 
sociedade em termos de optimização de recursos humanos; considera que o direito dos 
indivíduos a um desenvolvimento livre deve assumir prioridade absoluta em relação à 
promoção social de carácter selectivo ou orientada das crianças em função, por exemplo, 
de futuras oportunidades do mercado de trabalho;

38. Salienta ser imperioso considerar de uma forma diferenciada e integrada as necessidades 
das crianças; considera um bom exemplo desta abordagem diferenciada o "Report Card 7" 
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do Centro de Investigação INNOCENTI da UNICEF, que inclui seis dimensões do 
bem-estar das crianças, incluindo o bem-estar material, a saúde e segurança, o bem-estar 
educativo, as relações com a família e os pares, os comportamentos e os riscos e o bem-
estar subjectivo;

39. Lamenta que, apesar de um elevado número de crianças ser obrigado a trabalhar dentro e 
fora da UE devido à situação económica difícil das suas famílias, tenha sido dedicada 
pouca atenção à aplicação da legislação relativa ao trabalho infantil; considera que deve 
ser dada mais importância a essa aplicação, em particular no quadro do processo de 
adesão;

40. Salienta que é importante que, no quadro da nova estratégia europeia, se verifique um 
melhor trabalho e uma melhor coordenação de todas as partes interessadas, incluindo a 
sociedade civil, e mais particularmente as crianças, mediante um melhor apoio financeiro, 
orientado para as medidas directas em prol do bem-estar das crianças como, por exemplo, 
a melhoria da assistência, das infra-estruturas e das actividades criativas destinadas às 
crianças; considera que a participação activa das crianças nas decisões que lhes dizem 
respeito deve evoluir de uma forma contínua, em função da idade da criança (como 
previsto no artigo 12º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança);

41. Exorta a Comissão a promover a adopção de medidas que permitam que as crianças 
desfrutem da sua infância e participem em actividades próprias para crianças sem 
discriminação ou exclusão social;

42. Exorta a Comissão a adoptar medidas que permitam proteger as crianças nos 
estabelecimentos de ensino contra as sevícias corporais, racismo e assédio sexual;

43. Entende que devem ser criadas as condições que permitam que as crianças órfãs que 
perderam um dos pais ou ambos os pais se integrem facilmente na sociedade sem qualquer 
discriminação e que lhes propiciem uma educação e um sistema de saúde adequados, bem 
como igualdade de oportunidades nas diversas actividades sem qualquer exclusão social;

44. Exorta a Comissão a tomar medidas que permitam proteger as crianças cujos pais 
padecem de SIDA, uma situação que pode resultar na sua exclusão de algumas actividades 
e no seu isolamento social;

45. Exorta a Comissão a adoptar medidas que permitam proibir os castigos corporais 
enquanto medida disciplinar para crianças órfãs em instituições;

46. Exorta a Comissão a adoptar medidas que permitam proibir a mutilação genital de 
raparigas, pôr termo aos casamentos forçados e a desenvolver acções contra os “crimes de 
honra”.
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