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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta a Carta Social Europeia, em particular os artigos 16.º, 30.º e 31.º, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em especial os 
artigos 15º, 21º, 31º, 34º e 36º,

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Outubro de 2005 sobre as mulheres e a 
pobreza na União Europeia1,

A. Considerando que os níveis de pobreza extrema representam uma violação dos 
Direitos Fundamentais e um grave atentado à dignidade humana dos homens e das 
mulheres,

B. Considerando que a plataforma não tem em consideração os aspectos específicos do 
sexo das mulheres e dos homens,

1. Pede à União que estabeleça um painel de avaliação completo acerca da pobreza e da 
exclusão social, e que preencha as estatísticas através de uma abordagem qualitativa e 
participativa, classificada por sexo;

2. Convida a Comissão a especificar os princípios comuns da definição de “cabaz de 
bens e serviços fundamentais” de forma a garantir o acesso efectivo a todos os Direitos 
Fundamentais sem discriminação com base no sexo ou na origem social;

3. Pede que as relações entre pais e filhos mereçam uma atenção particular de forma a 
evitar a colocação de crianças em estabelecimentos sociais, ligados às consequências 
da grande pobreza;

4. Pede que a avaliação, aquando da mesa-redonda ministerial semestral de 17 de 
Outubro – Dia mundial de recusa da miséria – seja realizada pelos cidadãos em 
questão numa perspectiva específica do sexo, tendo os mais pobres como referência;

5. Sugere que a luta contra a pobreza extrema e para o acesso aos Direitos Fundamentais 
seja coordenada por uma unidade administrativa sob os auspícios do presidente da 
Comissão e que tome em consideração os aspectos particulares associados ao sexo;

6. Requer ao seu Presidente que recorra à Agência dos Direitos Fundamentais para um 
estudo acerca do acesso dos mais pobres a todos os Direitos Fundamentais e das 
discriminações às quais estão sujeitos, incluindo as organizações junto das quais 
pessoas em situação de exclusão social se exprimem livremente.

                                               
1 JO C 233 E de 28.9.2006, p. 130.


