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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que, em consequência da crise económica, o desemprego e as dificuldades sociais 
ainda continuam a aumentar num certo número de Estados-Membros, pelo que solicita à 
União Europeia que reforce o seu compromisso de erradicar a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, na medida em que a pobreza extrema e a exclusão 
social constituem uma violação dos direitos humanos;

2. Salienta que o financiamento do Fundo Social Europeu deve ser significativamente 
aumentado, a fim de dispor de recursos adequados para acções a actividades a título da 
Estratégia Europeia de Inclusão Social e da iniciativa de proa "Europa 2020" no que diz 
respeito à luta contra a pobreza e a exclusão social;

3. Solicita à Comissão e ao Conselho que implementem, com carácter de urgência, uma 
estratégia para reduzir a metade a pobreza infantil até 2012 e salienta, consequentemente, 
a necessidade de integrar os direitos individuais das crianças em todas as políticas da UE, 
assim como de medidas para o acompanhamento e a avaliação das iniciativas tomadas 
para erradicar a pobreza infantil, identificar e desenvolver acções prioritárias, reforçar a 
recolha de dados e desenvolver mais os indicadores comuns a nível da UE;

4. Toma nota da Decisão do Conselho, de 17 de Junho de 2010, de deixar ao critério dos 
Estados-Membros o estabelecimento dos seus próprios objectivos nacionais de redução do 
número de pessoas em risco de pobreza e de exclusão com base em um ou mais dos três 
indicadores acordados pelo Conselho; considera que há um risco de os Estados-Membros 
que utilizam apenas o critério do "agregado familiar sem emprego" poderem negligenciar 
problemas como a pobreza no trabalho, a pobreza energética, a pobreza infantil e a 
exclusão social;

5. Salienta que a protecção social e a política social dão contributos importantes para reduzir 
a profundidade e a duração da recessão através do seu papel na estabilização dos 
mercados de trabalho e de consumo, e que o sistema de segurança social constitui um 
estabilizador, tanto da vertente receitas, como da vertente despesas.


