
RR\722899PT.doc PE400.715v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004













2009

Documento de sessão

A6-0173/2008

8.5.2008

***I
RELATÓRIO
sobre a proposta de uma decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (2010)
(COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relatora: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



PE400.715v02-00 2/52 RR\722899PT.doc

PT

PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de uma decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Ano 
Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (2010)
(COM(2007)0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0797),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 2 do artigo 137.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0469/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0173/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) A luta contra a pobreza e a exclusão 
social é um dos objectivos centrais da 
União Europeia e dos seus 
Estados-Membros.

Justificação

É importante deixar claro logo no início do documento por que razão deverá assinalar-se 
esse Ano.
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Alteração 2
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (4-A) É necessário apoiar as regiões 
desfavorecidas, as zonas com 
desvantagens estruturais permanentes, as 
regiões ultraperiféricas, os 
Estados-Membros insulares e as zonas 
afectadas por processos recentes de 
desindustrialização ou de conversão 
industrial, a fim de permitir a necessária 
coesão económica e social;

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Na sua Resolução de 15 de 
Novembro de 20071 sobre a análise da 
realidade social, o Parlamento Europeu 
salienta que o reforço da coesão social e a 
erradicação da pobreza e da exclusão 
social devem tornar-se uma prioridade 
política para a União Europeia. Nessa 
resolução, o Parlamento Europeu 
regozija-se com a proposta da Comissão 
de declarar 2010 o  Ano Europeu de 
Combate à Pobreza e à Exclusão Social e 
exorta a Comissão e os Estados-Membros 
a definirem e perseguirem o objectivo 
ambicioso de redução da pobreza na 
Europa.
––––––––––––
1 P6_TA(2007)0541 (ainda não publicado 
em JO). 
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Justificação

Este considerando mostra o apoio do Parlamento Europeu, já numa fase anterior, ao Ano 
Europeu 2010.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Não obstante estas realizações, em 
todos os Estados-Membros há partes 
significativas da população que ainda 
sofrem privações e restrições no acesso a 
serviços básicos ou que se sentem 
excluídas das suas sociedades, sendo que 
78 milhões de pessoas vivem em risco de 
pobreza.

(6) Não obstante estas realizações, há 
partes significativas da população que 
ainda sofrem privações ou restrições e 
desigualdade no acesso a serviços ou que 
são excluídas das suas sociedades, sendo 
que 78 milhões de pessoas na União 
Europeia vivem em risco de pobreza, das 
quais 19 milhões são crianças, número 
que é superior em 3 pontos percentuais ao 
dos adultos.. Para além disso, o fosso 
entre géneros é de cerca de 2 pontos 
percentuais. Na Europa, a pobreza 
persistente é um fenómeno preocupante, 
que precisa de ser enfrentado de forma 
mais eficaz.

Justificação

Deverá prestar-se especial atenção à pobreza infantil e à pobreza persistente, que são 
problemas graves na UE.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Deverá igualmente ser procurado 
um contributo para o Ano Europeu do 
Combate à Pobreza e à Exclusão Social 
na Comunicação da Comissão de 30 de 
Janeiro de 2008 sobre a Proposta de 
Relatório Conjunto sobre Protecção 
Social e Inclusão Social 2008 
(COM(2008)0042), que contém uma 
avaliação do Método Aberto de 
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Coordenação em matéria de  Protecção 
Social e Inclusão Social de 2007 
relacionado com a pobreza infantil, 
contribuindo assim para que esta questão 
se mantenha prioritária na agenda 
política.

Justificação

Pretende-se pôr em evidência o facto de a luta contra a pobreza infantil dever ser um 
importante objectivo do Ano Europeu 2010, em conformidade com o ímpeto já dado pelo 
MAC 2007e dando-lhe continuidade.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Além disso, há indícios de que o 
problema da pobreza extrema está a 
tornar-se mais importante e de que o 
número de pessoas que vivem em situação 
de pobreza absoluta está a aumentar, em 
grande medida devido às crescentes 
desigualdades em termos de riqueza na 
União Europeia.

(7) Além disso, as desigualdades em 
termos de riqueza e a pobreza extrema 
suscitam preocupações crescentes na 
União Europeia.

Justificação

O objectivo é salientar o papel crucial dos Estados-Membros na disponibilização de apoio 
económico e social suficiente como forma de combate à pobreza. No que se refere à 
discriminação, o Ano Europeu 2010 deveria centrar-se no combate a todas as formas de 
discriminação.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O combate à pobreza e à exclusão 
social constitui um dos objectivos 
essenciais da UE e respectivos 
Estados-Membros.

(8) O combate à pobreza e à exclusão 
social deverá ser levado a cabo, quer a 
nível interno, na União Europeia, quer a 
nível externo, de acordo com os 
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Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio das Nações Unidas, que a União 
Europeia e os seus Estados-Membros 
subscreveram.

Justificação

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, das Nações Unidas, subjazem à luta contra a 
pobreza e constituem, por conseguinte, uma base de apoio para o Ano Europeu 2010. Para 
além disso, num mundo globalizado, a erradicação a pobreza dentro das fronteiras da UE 
está intimamente ligada à luta contra a pobreza nos países terceiros.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A União Europeia, os 
Estados-Membros e todas as partes 
envolvidas deverão criar as sinergias 
necessárias entre o Ano Europeu do 
Combate à Pobreza e à Exclusão Social e 
as actividades desenvolvidas em torno do 
Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza da ONU, celebrado anualmente 
em 17 de Outubro.

Justificação

A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou, em 31 de Março de 1993, uma resolução 
instituindo o dia 17 de Outubro como dia de especial atenção à erradicação da pobreza. Por 
conseguinte, deverão ser criadas sinergias entre o Ano Europeu e as comemorações do dia 
17 de Outubro.

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A pobreza e a exclusão social assumem 
formas complexas e multidimensionais. 
Elas estão relacionadas com rendimentos e 

(9) O problema da pobreza e da exclusão 
social assume formas genéricas, 
complexas e multidimensionais. Elas estão 
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padrões de vida, acesso a serviços de saúde 
de qualidade e outros serviços, 
oportunidades educacionais e de trabalho.

relacionadas com rendimentos e padrões de 
vida, acesso a serviços de saúde de 
qualidade e outros serviços, incluindo 
sistemas de protecção social sustentáveis, 
a conciliação entre a vida familiar e a 
vida profissional, oportunidades 
educacionais e de trabalho decentes e 
cidadania activa. É, por conseguinte, 
necessário, a todos os níveis, um sistema 
de coordenação e de cooperação 
transparente.

Justificação
A prevenção e a erradicação da pobreza requerem sistemas de protecção social de boa 
qualidade e financeiramente sustentáveis, bem como a possibilidade de conciliar a vida 
familiar com a vida profissional. Esta conciliação permite uma melhor integração no 
mercado de trabalho e, por conseguinte, ajuda a prevenir a pobreza e a exclusão social.

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A prevenção e a luta contra a 
pobreza exigem, por conseguinte, políticas 
multidimensionais a nível nacional, 
regional e local, as quais deverão manter 
um equilíbrio entre o crescimento 
económico e os objectivos sociais e ser 
complementadas por estratégias mais 
orientadas para grupos ou pessoas 
particularmente vulneráveis.

Justificação

Tendo em conta a complexidade do fenómeno da pobreza, a sua prevenção e erradicação 
exigem políticas multidimensionais que sejam implementadas a todos os níveis da 
governação e sejam complementadas por políticas mais orientadas para grupos ou pessoas 
vulneráveis.
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Alteração 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de decisão
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (9-B) A exclusão social afecta o bem-estar 
dos indivíduos e impede as pessoas de se 
expressarem e de participarem na 
sociedade. As medidas e políticas 
comunitárias e nacionais devem, por 
conseguinte, concentrar-se, sobretudo, na 
exclusão social.

Justificação

A proposta da Comissão equipara exclusão social e pobreza; a presente alteração tem por 
objectivo diferenciar estes dois fenómenos, de modo a poderem ser combatidos com políticas 
e medidas diferentes, nas situações adequadas.

Alteração 12

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Agenda Social para 2005–2010, que 
completa e apoia a Estratégia de Lisboa, 
desempenha uma missão fundamental na 
promoção da dimensão social do 
crescimento económico. Uma das 
prioridades da Agenda Social é a promoção 
da igualdade de oportunidades para todos, 
enquanto vector de uma sociedade mais 
coesa.

(10) A Agenda Social para 2005–2010, que 
completa e apoia a Estratégia de Lisboa, 
desempenha uma missão fundamental na 
promoção da dimensão social do 
crescimento económico e na participação 
activa dos cidadãos na sociedade e no 
mercado de trabalho. Uma das prioridades 
da Agenda Social é a promoção da 
igualdade de oportunidades para todos, 
enquanto vector da solidariedade social e 
intergeracional e da criação de uma 
sociedade sem pobreza e mais inclusiva.

Justificação

Especifica-se melhor a ligação entre a Agenda Social 2005 - 2010 e o Ano Europeu de 2010. 
A última parte da alteração é consentânea com alterações anteriores do Parlamento Europeu 
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sobre o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos (2007) (C6 0178/2005).

Alteração 13

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos planos de acção nacionais para a 
inclusão social, vários países sublinharam 
o alto risco de pobreza e/ou exclusão a que 
estão expostos alguns grupos, incluindo 
crianças, famílias monoparentais, idosos, 
migrantes e minorias étnicas, pessoas com 
deficiência, sem-abrigo, reclusos, mulheres 
e crianças vítimas de violência e 
toxicodependentes.

(11) Nos planos de acção nacionais para a 
inclusão social, vários países sublinharam 
o alto risco de pobreza e/ou exclusão a que 
estão expostos alguns grupos, incluindo 
crianças, jovens que abandonam 
precocemente a escola, famílias 
monoparentais, famílias numerosas, 
famílias cuja subsistência seja assegurada 
por uma só pessoa, jovens e, em especial, 
jovens mulheres, idosos, migrantes e 
minorias étnicas, pessoas portadoras de 
deficiência e as pessoas que destas se 
ocupam, sem-abrigo, desempregados, em 
especial os de longa duração, reclusos, 
mulheres e crianças vítimas de violência e 
toxicodependentes. As políticas nacionais 
e as medidas de apoio direccionadas para 
os grupos mais vulneráveis podem 
desempenhar um papel significativo no 
combate à pobreza e à exclusão social.

Justificação

As adendas constam igualmente dos Planos Nacionais de Acção para a inclusão social.

Alteração 14

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Se é verdade que o emprego reduz 
significativamente o risco de pobreza para 
o indivíduo, nem sempre é condição 
suficiente para tirar as pessoas de situações 
de pobreza, e a taxa de risco de pobreza 

(12) Embora o emprego digno reduza 
significativamente o risco de pobreza para 
o indivíduo, nem sempre é condição 
suficiente para tirar as pessoas de situações 
de pobreza, e a taxa de risco de pobreza 
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ainda é relativamente alta mesmo para 
pessoas com emprego. A pobreza no 
trabalho está não só ligada a salários 
baixos, poucas qualificações e trabalho 
precário, muitas vezes a tempo parcial, 
mas também às características do 
agregado familiar no qual o indivíduo 
vive, em termos de número de 
dependentes e da intensidade do trabalho 
da família. Por conseguinte, o emprego de 
qualidade é essencial para tirar os 
indivíduos de situações de pobreza. 

ainda é relativamente alta mesmo para 
pessoas com emprego. A pobreza no 
trabalho está não só ligada a salários 
baixos, à discrepância salarial e de 
pensões entre géneros, poucas 
qualificações, oportunidades de formação 
profissional e de conciliação da vida 
familiar e profissional limitadas 
conjuntamente com a ausência de 
segurança no emprego e as condições de 
trabalho, mas também a difíceis condições 
do agregado familiar. O emprego de 
qualidade e o apoio social e económico 
são essenciais para tirar os indivíduos de 
situações de pobreza.

Justificação

As adendas são também importantes para o combate à pobreza.

Alteração 15

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A falta de competências e de 
qualificações básicas também constitui 
uma barreira considerável à inclusão na 
sociedade. Há um perigo crescente de 
novas clivagens na sociedade entre os que 
têm acesso à aprendizagem ao longo da 
vida para reforçar a sua empregabilidade e 
adaptabilidade e para facilitar a sua 
realização pessoal e a cidadania activa e os 
que permanecem excluídos. Será mais 
difícil para os indivíduos sem 
competências adequadas entrar no 
mercado de trabalho e encontrar um 
trabalho de qualidade, há maiores 
probabilidades de passarem longos 
períodos no desemprego e, caso tenham 
emprego, há maiores probabilidades de 
receberem baixos salários.

(13) A falta de competências e de 
qualificações básicas adaptadas às 
necessidades em mudança do mercado de 
trabalho também constitui uma barreira 
considerável à inclusão na sociedade. Há 
um perigo crescente de novas clivagens na 
sociedade entre os que têm acesso à 
aprendizagem ao longo da vida para 
reforçar a sua empregabilidade e 
adaptabilidade e para facilitar a sua 
realização pessoal e a cidadania activa e os 
que permanecem excluídos e enfrentam 
diferentes formas de discriminação. Por 
conseguinte, é da maior importância 
proporcionar aos trabalhadores e 
desempregados com baixas qualificações 
oportunidades para reforçarem as suas 
qualificações.
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Justificação

A alteração refere-se à flexigurança e ao combate contra todo o tipo de discriminação como 
parte integrante do Ano Europeu 2010.

Alteração 16

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para que as acções comunitárias de 
combate à pobreza e à exclusão social 
tenham um impacto positivo é fundamental 
que gozem de um amplo apoio junto da 
população. O Ano Europeu poderá servir 
de catalisador, ao promover a 
sensibilização e ao criar uma dinâmica 
nesse sentido. Deverá contribuir para 
centrar as atenções políticas e mobilizar 
todos os interessados, a fim de dar um 
impulso ao Método Aberto de 
Coordenação na área da protecção social e 
da inclusão social.

(15) Para que as acções comunitárias de 
combate à pobreza e à exclusão social 
tenham um impacto positivo é fundamental 
que gozem de um amplo apoio junto da 
população e de apoio político. O Ano 
Europeu poderá servir de catalisador, ao 
promover a sensibilização, ao criar uma 
dinâmica e ao proporcionar o intercâmbio 
de boas práticas entre os 
Estados-Membros, as autoridades locais e 
regionais e entre as organizações 
internacionais envolvidas na luta contra a 
pobreza. Deverá contribuir para centrar as 
atenções políticas e mobilizar todos os 
interessados, a fim de dar um impulso e de 
reforçar o Método Aberto de Coordenação 
na área da protecção social e da inclusão 
social, bem como de promover novas 
acções e iniciativas a nível europeu e 
nacional neste domínio, em associação 
com as pessoas afectadas pela pobreza e 
seus representantes. A este respeito, 
deverá ser prestada particular atenção à 
implementação da legislação da UE a 
nível nacional, em especial em matéria de 
igualdade de oportunidades, não 
discriminação e igualdade dos géneros.

Justificação

A campanha contra a pobreza e a exclusão social deve ser encarada como um esforço a 
longo prazo, e as medidas tomadas durante o Ano Europeu devem ter um impacto 
permanente.



RR\722899PT.doc 15/52 PE400.715v02-00

PT

Alteração 17

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O Ano Europeu deverá contribuir 
para melhorar a coordenação entre os 
programas e as iniciativas existentes a 
nível da UE em matéria de luta contra a 
pobreza e a exclusão social no âmbito do 
Método Aberto de Coordenação na área 
da protecção social e da inclusão social.

Justificação

O Ano Europeu deverá ser utilizado igualmente para melhorar a coordenação entre os 
programas existentes da UE, a fim de melhorar a sua eficácia.

Alteração 18

Proposta de decisão
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) O Ano Europeu deverá igualmente 
dar lugar a um processo de reflexão a 
nível nacional sobre a necessidade de se 
criarem condições de vida condignas para 
todos, como forma de evitar a pobreza e 
promover o intercâmbio de boas práticas 
entre os Estados-Membros nesta matéria.

Justificação

A criação de condições de vida condignas é um requisito prévio fundamental para evitar e 
lutar contra a pobreza e a exclusão social, pelo que esta questão deverá ser uma prioridade 
da agenda.
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Alteração 19

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Contudo, a definição de prioridades 
políticas a nível nacional deve ser 
controlada pela Comissão, a fim de garantir 
coerência com os objectivos estratégicos 
acordados para o Ano Europeu e, em 
última instância, com os objectivos comuns 
estabelecidos para o Método Aberto de 
Coordenação.

(17) Contudo, a definição de prioridades 
políticas a nível nacional e a sua 
subsequente aplicação devem ser 
controladas pela Comissão, a fim de 
garantir coerência com os objectivos 
estratégicos acordados para o Ano Europeu 
e, em última instância, com os objectivos 
comuns estabelecidos para o Método 
Aberto de Coordenação.

Justificação

Esta alteração visa salientar que, para além de colocar a pobreza na agenda política, é 
igualmente importante salientar a necessidade de implementação das políticas.

Alteração 20

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Uma boa coordenação de todos os 
parceiros que contribuem a nível europeu, 
nacional, regional e local é um requisito 
prévio fundamental para garantir a 
eficácia do Ano Europeu.

Justificação

É importante envolver durante e depois do Ano Europeu todas as instituições e entidades a 
todos os níveis que têm um papel a desempenhar no combate à pobreza.
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Alteração 21

Proposta de decisão
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O Ano Europeu do Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social deverá dar 
continuidade às boas práticas do Ano 
Europeu da Igualdade de Oportunidades 
para Todos de 2007 e do Ano Europeu do 
Diálogo Intercultural de 2008.

Justificação

É lógico que, no quadro do Ano Europeu 2010, sejam tidas em conta as boas práticas de 
anos europeus relevantes anteriores.

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 2 - título

Texto da Comissão Alteração

Objectivos Objectivos e princípios orientadores

Justificação

O artigo 2.º não diz apenas respeito aos objectivos mas também aos valores que têm de ser 
tidos em consideração.

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os objectivos do Ano Europeu são os 
seguintes:

1. Os objectivos e princípios orientadores 
do Ano Europeu são os seguintes:

Justificação

Estes não são só objectivos, mas também valores a ter em consideração.
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Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1, alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reconhecimento — Reconhecer o 
direito das pessoas em situação de pobreza 
e exclusão social a viver com dignidade e a 
participar activamente na sociedade. O 
Ano Europeu ajudará a dar a conhecer a 
realidade das pessoas que vivem em 
situação de pobreza e a promover o seu 
acesso efectivo aos direitos 
socioeconómicos e culturais, bem como a 
recursos e serviços, e ajudará a combater 
os estereótipos e a estigmatização.

a) Direitos — à luz do respeito pelos 
direitos fundamentais, reconhecer o 
direito das pessoas em situação de pobreza 
e exclusão social a viver com dignidade e a 
participar activamente na sociedade. O 
Ano Europeu ajudará a sensibilizar a 
opinião pública, melhorando o 
conhecimento sobre a realidade das 
pessoas que vivem em situação de pobreza, 
prestando particular atenção a grupos 
vulneráveis, e a promover o seu acesso 
efectivo aos direitos socioeconómicos e 
culturais, bem como a recursos suficientes 
e serviços de qualidade, e ajudará a 
combater os estereótipos e a 
estigmatização.

Justificação

Deverá ser prestada particular atenção à situação de grupos vulneráveis.

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 2 - nº 1, alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Adesão — Reforçar a adesão do público 
às políticas e acções de inclusão social, 
sublinhando a responsabilidade de cada 
um na resolução do problema da pobreza 
e da marginalização. O Ano Europeu 
deverá fomentar a sensibilização, a 
participação e o envolvimento e criar 
novas oportunidades de contribuição para 
o cidadão comum.

b) Responsabilidade partilhada e parceria 
— Reforçar a adesão do público às 
políticas e acções de inclusão social, 
sublinhando a responsabilidade colectiva e 
individual na luta contra a pobreza e a 
exclusão social, bem como a importância 
de promover e apoiar actividades 
voluntárias. O Ano Europeu promoverá o 
envolvimento de todos os actores públicos 
e privados, inter alia, através de parcerias 
proactivas.
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Justificação

É importante que todos, incluindo as pessoas que vivem em situação de pobreza, sejam 
envolvidas na luta contra a pobreza e que, para esse fim, sejam desenvolvidas parcerias entre 
os sectores público e privado.

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1, alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Participação — O Ano Europeu 
fomentará a sensibilização e o 
empenhamento, criando oportunidades 
para a contribuição de todos os cidadãos, 
em particular das pessoas com 
experiência directa ou indirecta da 
pobreza.

Justificação

É importante salientar que a participação das pessoas que vivem em situação de pobreza 
deverá ser um objectivo per se e não apenas um princípio horizontal.

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1, alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Coesão — Promover uma sociedade 
mais coesa através da sensibilização do 
público quanto aos benefícios para todos 
de uma sociedade onde a pobreza foi 
erradicada e ninguém está condenado a 
viver à margem. O Ano Europeu deverá 
fomentar uma sociedade que sustenta e 
desenvolve a qualidade de vida, o bem-
estar social e a igualdade de oportunidades 
para todos independentemente da 
respectiva origem, assegurando o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade entre e no seio das gerações e 

c) Coesão — Promover uma sociedade 
mais coesa através da sensibilização do 
público quanto aos benefícios para todos 
de uma sociedade onde a pobreza foi 
erradicada e ninguém é marginalizado. O 
Ano Europeu fomentará uma sociedade 
que sustenta e desenvolve a qualidade de 
vida, a qualidade das competências e do 
emprego, o bem estar das crianças, o 
bem-estar social e a igualdade de 
oportunidades para todos, assegurando o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade entre e no seio das gerações e 
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a coerência política com as acções da UE a 
nível mundial.

a coerência política com as acções da UE a 
nível mundial.

Justificação

A qualidade do emprego também é importante para o combate à pobreza no trabalho, e o 
aspecto do género é obviamente de salientar, uma vez que as mulheres tendem a ser mais 
vulneráveis à pobreza do que os homens.

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1, alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Empenho — Reiterar o forte empenho 
político da UE no combate à pobreza e à 
exclusão social e promover esse empenho 
em todos os níveis de governação. Com 
base nas realizações e possíveis 
insuficiências do Método Aberto de 
Coordenação na área da protecção social e 
da inclusão social, o Ano Europeu 
reforçará o empenho político na prevenção 
e no combate à pobreza e à exclusão social 
e estimulará o desenvolvimento das acções 
da União Europeia neste domínio.

d) Empenho e acção concreta — Reiterar 
o forte empenho político da UE e nos 
Estados-Membros na erradicação da 
pobreza e exclusão social e promover esse 
empenho e as acções concretas em todos 
os níveis de governação. Com base nas 
realizações e no potencial do Método 
Aberto de Coordenação na área da 
protecção social e da inclusão social, o 
Ano Europeu reforçará o empenho político, 
atraindo atenção política e mobilizando 
todas as partes interessadas, na prevenção 
e no combate à pobreza e à exclusão social 
e dará novo ímpeto às acções dos 
Estados-Membros e da União Europeia 
neste domínio.

Justificação

Tanto a UE como os Estados-Membros devem empenhar-se na luta contra a pobreza e a 
exclusão social e ter objectivos ambiciosos que possam traduzir-se em novas iniciativas, 
tanto a nível nacional como europeu. 
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Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Ao implementar estes objectivos, a 
Comunidade e os seus Estados-Membros 
deverão ter em conta as prioridades 
enumeradas na Parte IV do Anexo.

Justificação

Pretende-se deixar claro que os objectivos e os valores deste artigo devem fazer parte dos 
acontecimentos, projectos, reuniões, etc., do Ano Europeu.

Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As acções projectadas para alcançar os 
objectivos definidos no artigo 2º poderão
incluir, nomeadamente:

1. As acções projectadas para alcançar os 
objectivos definidos no artigo 2º poderão
incluir, nomeadamente:

a) reuniões e eventos; a) reuniões e eventos à escala comunitária 
ou nacional;

b) campanhas informativas, promocionais e 
educativas;

b) campanhas informativas, promocionais e 
educativas à escala comunitária ou 
nacional;

c) inquéritos e estudos à escala comunitária 
ou nacional.

c) inquéritos e estudos baseados numa 
compilação de dados ventilados por 
género à escala comunitária ou nacional, 
bem como o desenvolvimento de 
indicadores multidimensionais 
comparáveis.

Justificação

Salienta a necessidade de acção a nível europeu e nacional, bem como a necessidade de 
dados multidimensionais comparáveis sobre os diversos aspectos da pobreza.



PE400.715v02-00 22/52 RR\722899PT.doc

PT

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 3 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 
encontram-se explicadas em pormenor no 
anexo da presente decisão (a seguir 
designado por «o anexo»).

2. As medidas referidas no n.º 1 
encontram-se explicadas em pormenor no 
anexo.

Justificação

Textual.

Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Ano Europeu terá em consideração as 
diferentes maneiras segundo as quais 
mulheres e homens vivem a pobreza e a 
exclusão social.

O Ano Europeu terá em consideração os 
diferentes riscos e dimensões da pobreza e 
da exclusão social experimentadas por 
mulheres e homens,  em particular nas 
famílias monoparentais, mais gravemente 
atingidas pela pobreza. Deve igualmente 
ser prestada especial atenção à 
discriminação no trabalho. Serão tidas em 
conta as considerações em matéria de 
género na implementação e avaliação das 
suas actividades.

Justificação

As diferenças de género deverão ser tidas em consideração em todas as actividades do Ano 
Europeu.
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Alteração 33

Proposta de decisão
Artigo 5 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão procederá a um intercâmbio 
regular de pontos de vista com os agentes
pertinentes, designadamente a nível 
europeu, sobre o formato, a execução, o
acompanhamento e a avaliação do Ano 
Europeu.

4. A Comissão procederá a um intercâmbio 
regular de pontos de vista com os agentes 
pertinentes que trabalham com e para as 
pessoas que vivem em situação de 
pobreza, designadamente a nível europeu, 
sobre o formato, a execução, o 
acompanhamento e a avaliação do Ano 
Europeu. A Comissão disponibilizará ao 
público toda a informação relevante.

Justificação

É importante envolver durante e depois do Ano Europeu os representantes das pessoas 
confrontadas com situações de pobreza.

Alteração 34

Proposta de decisão
Artigo  6 – N.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada país deverá designar uma 
«Entidade Nacional de Execução» para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu e assegurar a coordenação a nível 
nacional. Essa entidade é responsável pela 
definição do programa e das prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, e pela 
selecção das diferentes acções a propor 
para financiamento comunitário. A 
estratégia e prioridades nacionais para o 
Ano Europeu serão definidas de acordo 
com os objectivos enumerados no artigo 2.º

1. Cada país deverá designar uma 
«Entidade Nacional de Execução» para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu e assegurar a coordenação a nível 
nacional. Essa entidade é responsável pela 
definição do programa e das prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, e pela 
selecção das diferentes acções a propor 
para financiamento comunitário. A 
estratégia e prioridades nacionais para o 
Ano Europeu serão definidas de acordo 
com os objectivos enumerados no artigo 2.º 
e o princípio da integração das questões 
de género referido no artigo 4º.
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Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 6 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para realizar as suas tarefas, a Entidade 
Nacional de Execução consultará 
periodicamente e cooperará de perto com 
um grupo consultivo nacional, composto 
por um vasto leque de agentes relevantes, 
incluindo organizações da sociedade civil e 
organizações que defendem ou 
representam os interesses de pessoas em 
situação de pobreza e exclusão social, 
representantes dos parlamentos nacionais, 
parceiros sociais e autoridades regionais e 
locais.

3. Para realizar as suas tarefas, e em 
particular no momento da elaboração do 
programa nacional e, sempre que 
apropriado, durante a implementação do 
Ano Europeu, a Entidade Nacional de 
Execução consultará e cooperará de perto 
com um grupo consultivo nacional, 
composto por um vasto leque de agentes 
relevantes, incluindo organizações da 
sociedade civil e organizações que 
defendem ou representam os interesses de 
pessoas em situação de pobreza e exclusão 
social, representantes dos parlamentos 
nacionais, parceiros sociais e autoridades 
regionais e locais organizadas em torno de 
um órgão consultivo apropriado.

Justificação

Alteração 36

Proposta de decisão
Artigo 7 - Nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão será assistida por um 
comité composto por um representante de 
cada país e presidido por um 
representante da Comissão. O 
representante nacional será escolhido 
pela Entidade Nacional de Execução 
referida no artigo 6.º.

1. A Comissão será assistida por um 
comité, a seguir designado por “o 
Comité”. 

Justificação

Textual.
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Alteração 37
Sepp Kusstatscher

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As acções de natureza local, regional ou 
nacional podem ser co-financiadas pelo 
Orçamento Geral da União Europeia até 
50% do total dos custos elegíveis das 
acções realizadas em conformidade com o 
procedimento referido na Parte II do anexo.

2. As acções de natureza local, regional ou 
nacional podem ser co-financiadas pelo 
Orçamento Geral da União Europeia até 
50% do total dos custos elegíveis das 
acções realizadas em conformidade com o 
procedimento referido na Parte II do anexo. 
As Entidades Nacionais de Execução 
disponibilizarão opções de 
pré-financiamento e co-financiamento, a 
fim de facilitar a participação de 
organizações não governamentais, em 
especial de pequena e média dimensão.

Justificação

No Fundo Social Europeu e nos Anos Europeus já realizados, concluiu-se que os mecanismos 
de pré-financiamento e co-financiamento são importantes para facilitar a participação de 
organizações não governamentais de pequena e média dimensão.

Alteração 38

Proposta de decisão
Artigo 9 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões sobre o financiamento de 
acções ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 
8.º são tomadas pela Comissão, segundo o 
procedimento indicado no n.º 2 do artigo 
7.º

1. As decisões sobre o financiamento de 
acções ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º são 
tomadas pela Comissão, segundo o 
procedimento indicado no n.º 2 do artigo 
7º.

Justificação

Textual.
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Alteração 39

Proposta de decisão
Artigo 9 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de assistência financeira para 
acções ao abrigo do n.º 2 do artigo 8.º 
devem ser apresentados à Comissão pelas 
Entidades Nacionais de Execução, segundo 
o procedimento indicado na Parte II do 
anexo.

Os pedidos de assistência financeira para 
acções ao abrigo do n.º 2 do artigo 8.º 
devem ser apresentados à Comissão pelas 
Entidades Nacionais de Execução, segundo 
o procedimento indicado na Parte II do 
anexo e de acordo com o princípio da 
integração das questões de género 
referido no artigo 4º.

Justificação

Alteração 40

Proposta de decisão
Artigo 10 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, juntamente com os países 
participantes, assegura que as acções 
referidas na presente decisão sejam 
coerentes com outras acções e iniciativas 
comunitárias, nacionais e regionais.

1. A Comissão, juntamente com os países 
participantes, assegura que as acções 
referidas na presente decisão sejam 
coerentes com outras acções e iniciativas 
comunitárias, nacionais e regionais, tais 
como as relativas aos anteriores Anos 
Europeus.

Justificação

A fim de evitar uma duplicação de projectos e permitir aprender com os projectos anteriores, 
o Ano Europeu deverá ter em conta os resultados de Anos Europeus anteriores.
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Alteração 41
Petru Filip

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os países participantes 
asseguram também que o Ano Europeu 
complete plenamente outras iniciativas e 
recursos existentes a nível comunitário, 
nacional e regional, sempre que possam 
contribuir para a concretização dos 
objectivos do Ano Europeu.

2. A Comissão e os países participantes 
asseguram também que o Ano Europeu 
complete plenamente as iniciativas e 
recursos existentes a nível comunitário, 
nacional e regional, sempre que possam 
contribuir para a concretização dos 
objectivos do Ano Europeu.

Justificação

A redacção proposta é mais abrangente, evitando assim casos em que determinadas 
iniciativas ou recursos a nível comunitário, nacional ou regional não sejam tidos em 
consideração.

Alteração 42

Proposta de decisão
Artigo 12 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução das acções referidas na presente 
decisão, no período compreendido entre 1 
de Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 
2010, é de 17 000 000 euros, dos quais 6 
500 000 euros para o período com termo 
em 31 de Dezembro de 2009.

1. O envelope financeiro para a execução 
das acções referidas na presente decisão, 
no período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2009 e 31 de Dezembro de 
2010, é de 17 000 000 euros, dos quais 6 
500 000 euros para o período com termo 
em 31 de Dezembro de 2009.

Justificação

Textual.
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Alteração 43

Proposta de decisão
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No contexto do Ano Europeu, a Comissão 
pode cooperar com as organizações 
internacionais relevantes, nomeadamente o 
Conselho da Europa, a Organização 
Internacional do Trabalho e as Nações 
Unidas.

No contexto do Ano Europeu, a Comissão 
pode cooperar com as organizações 
internacionais relevantes, nomeadamente o 
Conselho da Europa, a Organização 
Internacional do Trabalho e as Nações 
Unidas, bem como com outras instituições 
e agências da UE.

Justificação

As agências comunitárias podem contribuir para o êxito do Ano Europeu consoante o 
respectivo domínio de competência e devem, por conseguinte, ser envolvidas. 

Alteração 44

Proposta de decisão
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Esse relatório deve igualmente conter 
informações sobre o respeito do princípio 
da igualdade entre homens e mulheres no 
decurso do Ano Europeu e sobre a sua 
aplicação, bem como uma avaliação da 
forma como o Ano Europeu pôde 
beneficiar os grupos vulneráveis.

Alteração 45

Proposta de decisão
Anexo – parte I - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Organização de reuniões e eventos a 1. Organização de reuniões e eventos a 
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nível comunitário tendo por objectivo 
sensibilizar o público para questões 
relacionadas com o Ano Europeu, a 
pobreza e a exclusão social e criar um 
fórum de troca de ideias. Essas acções 
envolverão agentes relevantes e serão 
planeadas em conjunto com pessoas que 
vivem em situação de pobreza e com 
organizações da sociedade civil que as 
representam, a fim de proporcionar uma 
boa oportunidade para abordar lacunas 
nas políticas e problemas do quotidiano.

nível comunitário tendo por objectivo 
sensibilizar o público para questões 
relacionadas com o Ano Europeu, a 
pobreza e a exclusão social, bem como 
criar um fórum de troca de ideias. Essas 
acções envolverão agentes relevantes e 
serão planeadas em conjunto com pessoas 
que vivem em situação de pobreza e com 
organizações da sociedade civil que as 
representam, a fim de contribuir para 
desenvolver medidas e práticas  de 
emancipação social para todos e de  
abordar lacunas nas políticas, bem como 
de sensibilizar várias instituições para os 
aspectos multidimensionais da pobreza 
(em particular no que toca às mulheres e 
crianças), tais como o acesso ao emprego,  
a habitação, a protecção social, o apoio à 
família, serviços sociais e de saúde.

Justificação

O Ano Europeu tem por objectivo criar condições que limitem a proliferação das 
desigualdades sociais, nomeadamente mediante a abordagem dos aspectos multidimensionais 
da pobreza e de eventuais lacunas políticas.

Alteração 46

Proposta de decisão
Anexo – parte I - n.º 2 – Primeiro travessão

Texto da Comissão Alteração

• A organização de várias iniciativas de 
solidariedade no âmbito do combate à 
pobreza e da inclusão social, para dar ao 
cidadão comum a oportunidade de 
contribuir directamente, ou através de 
organizações, mesmo que modestamente e 
independentemente da forma de 
contribuição. Campanhas mediáticas 
poderão apoiar operações de angariação de 
fundos no âmbito do Ano Europeu;

• A organização de várias iniciativas de 
solidariedade no âmbito do combate à 
pobreza e da inclusão social, para dar a 
todos os cidadãos a oportunidade de 
contribuir directamente, ou através de 
organizações, mesmo que modestamente e 
independentemente da forma de 
contribuição. Campanhas mediáticas à 
escala nacional e da UE poderão apoiar 
operações de angariação de fundos no 
âmbito do Ano Europeu;
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Justificação

Por questões de clareza.

Alteração 47

Proposta de decisão
Anexo – parte I – ponto 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

• Uma campanha de informação a nível 
comunitário com posicionamento a nível 
nacional, baseada em canais de 
comunicação tradicionais e novos e nas 
novas tecnologias;

• Uma campanha de informação a nível 
comunitário com posicionamento a nível 
nacional e local, baseada em canais de 
comunicação tradicionais e novos e nas 
novas tecnologias ; 

Justificação

O nível local é importante na medida em que as autoridades locais e regionais são chamadas 
a desempenhar um papel especial no reconhecimento e na promoção do acesso efectivo das 
pessoas em situação de pobreza ou de exclusão social a serviços sociais, económicos e 
culturais. Têm uma responsabilidade fundamental na execução de políticas destinadas a 
integrar pessoas excluídas. 

Alteração 48

Proposta de decisão
Anexo – parte I – ponto 2 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

• Medidas e iniciativas adequadas para dar 
a conhecer os resultados e melhorar a 
visibilidade dos programas, acções e 
iniciativas da Comunidade que contribuam 
para a realização dos objectivos do Ano 
Europeu;

• Medidas e iniciativas adequadas para 
disponibilizar informação, dar a conhecer 
os resultados e melhorar a visibilidade dos 
programas, acções e iniciativas da 
Comunidade que contribuam para a 
realização dos objectivos do Ano Europeu;

Justificação

Deve ser reforçada a visibilidade dos programas e iniciativas comunitários relacionados com 
o Ano Europeu.
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Alteração 49

Proposta de decisão
Anexo – parte I - n.º 2 – Sexto travessão

Texto da Comissão Alteração

• Iniciativas adequadas de instituições 
educativas que visem divulgar informações 
sobre o Ano Europeu;

• Iniciativas adequadas de instituições 
educativas, organizações não 
governamentais e associações de caridade 
à escala nacional e da UE que visem 
divulgar informações sobre o Ano Europeu 
e sobre medidas de luta contra a pobreza e 
a exclusão social;

Justificação

Também é preciso envolver as ONG e as associações de caridade para garantir apoio.

Alteração 50

Proposta de decisão
Anexo – parte I - n.º 3 – Primeiro travessão

Texto da Comissão Alteração

• Inquéritos e estudos à escala comunitária 
destinados a avaliar e dar conta da 
preparação, eficácia, impacto e seguimento 
a longo prazo do Ano Europeu. Para 
facilitar um novo consenso em redor das 
soluções políticas, um dos inquéritos 
incluirá uma série de perguntas para 
auscultar a opinião pública relativamente 
às políticas destinadas a prevenir e 
combater a pobreza e a exclusão social, 
incluindo sistemas de protecção social, e 
relativamente ao papel potencial da União 
Europeia no combate à pobreza e à 
exclusão. O referido inquérito será 
realizado em 2009 para que os resultados 
possam ser apresentados na Conferência de 
Abertura do Ano Europeu;

• Inquéritos e estudos, baseados numa 
compilação de dados ventilados por 
género, à escala comunitária destinados a 
avaliar e dar conta da preparação, eficácia, 
impacto imediato e a longo prazo do Ano 
Europeu. Para facilitar a identificação de 
soluções políticas inovadoras, um dos 
inquéritos auscultará a opinião pública 
relativamente às políticas destinadas a 
prevenir e combater a pobreza e a exclusão 
social, incluindo, sempre que oportuno, 
sistemas de protecção social, e 
relativamente ao papel potencial da União 
Europeia no combate à pobreza e à 
exclusão na UE e em todo o mundo. O 
referido inquérito será realizado em 2009 
para que os resultados possam ser 
apresentados na Conferência de Abertura 
do Ano Europeu;
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Justificação

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas subjazem à luta contra a 
pobreza e constituem por conseguinte uma base de apoio para o Ano Europeu 2010. Para 
além disso, num mundo globalizado, a erradicação a pobreza dentro das fronteiras da UE 
está intimamente ligada à luta contra a pobreza nos países terceiros.

Alteração 51

Proposta de decisão
Anexo – parte I – ponto 3 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

• Promoção da realização, pela Agência 
Europeia dos Direitos Fundamentais, de 
um estudo sobre os atentados aos direitos 
fundamentais decorrentes da pobreza 
extrema;

Justificação

Milhões de europeus não têm acesso efectivo aos direitos fundamentais, devido à extrema 
pobreza e à exclusão social em que estão condenados a viver. Assim, deve ser promovido um 
estudo que possa dar conta desta realidade.

Alteração 52

Proposta de decisão
Anexo – parte II – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As acções a nível local, regional ou 
nacional podem ser elegíveis para 
financiamento pelo orçamento comunitário 
até um máximo de 50% dos custos totais 
elegíveis por país participante. O co-
financiamento nacional, proveniente de 
fontes públicas ou privadas, deverá 
completar o financiamento da UE, com o 
correspondente a pelo menos 50% do 
orçamento total. Ao seleccionarem as 
acções, as entidades nacionais de execução 
serão livres de decidir se querem ou não, e 

1. As acções a nível local, regional ou 
nacional podem ser elegíveis para 
financiamento pelo orçamento comunitário 
até um máximo de 50% dos custos totais 
elegíveis por país participante. O co-
financiamento nacional, proveniente de 
fontes públicas ou privadas, deverá 
completar o financiamento da UE, com o 
correspondente a pelo menos 50% do 
orçamento total. Ao seleccionarem as 
acções, as entidades nacionais de execução 
serão livres de decidir se querem ou não, e 
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a que nível, solicitar co-financiamento à 
organização responsável pela execução das 
acções.

a que nível, solicitar co-financiamento à 
organização responsável pela execução das 
acções, que contemple a possibilidade de 
as Entidades Nacionais de Execução 
financiarem acções até 100% dos custos 
dos projectos.

Alteração 53

Proposta de decisão
Anexo – parte II - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em resposta ao Documento-quadro 
Estratégico, cada entidade nacional de 
execução produzirá um programa nacional 
para o Ano Europeu, em estreita 
coordenação e coerência com as estratégias 
nacionais para a protecção social e a 
inclusão social.

3. Em resposta ao Documento-quadro 
Estratégico, cada entidade nacional de 
execução produzirá, após consulta da 
sociedade civil, um programa nacional para 
o Ano Europeu, em estreita coordenação e 
coerência com as estratégias nacionais para 
a protecção social e a inclusão social.

Justificação

Um dos aspectos importantes do Ano Europeu é o envolvimento das pessoas que vivem em 
situação de pobreza, que, tendo em conta a sua experiência, podem ajudar a melhorar a 
qualidade do programa nacional.

Alteração 54

Proposta de decisão
Anexo – parte II - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada entidade nacional de execução 
apresentará uma candidatura única ao 
financiamento comunitário. A candidatura 
deve descrever o programa e as prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, as acções 
propostas para financiamento no país 
participante em questão e as organizações 
responsáveis pela execução de cada uma 
das acções. Deve ser acompanhada por um 

4. Cada entidade nacional de execução 
apresentará uma candidatura única ao 
financiamento comunitário. A candidatura 
deve descrever o programa e as prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, bem como 
as acções propostas para financiamento. 
Deve ser acompanhada por um orçamento 
pormenorizado que indique os custos totais 
das acções propostas e o montante e as 
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orçamento pormenorizado que indique os 
custos totais das acções propostas e o 
montante e as fontes de co-financiamento. 
Os custos elegíveis podem incluir os custos 
de pessoal e administrativos suportados 
pela entidade nacional de execução.

fontes de co-financiamento. Os custos 
elegíveis podem incluir os custos de 
pessoal e administrativos suportados pela 
entidade nacional de execução.

Alteração 55

Proposta de decisão
Anexo – Parte II – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão avaliará e, se necessário, 
solicitará a introdução de modificações nas 
candidaturas a financiamentos 
comunitários apresentadas pelas entidades 
nacionais de execução.

6. A Comissão avaliará o cumprimento dos 
objectivos referidos no artigo 2.º e, se 
necessário, solicitará a introdução de 
modificações nas candidaturas a 
financiamentos comunitários apresentadas 
pelas entidades nacionais de execução.

Justificação

A Comissão deve assegurar que o financiamento comunitário seja utilizado em conformidade 
com os objectivos do Ano Europeu, enunciados no artigo 2.º da proposta.

Alteração 56

Proposta de decisão
Anexo – parte IV – n.º 2 – Primeiro travessão (novo)

Texto da Comissão Alteração

• a promoção de estratégias 
multidimensionais integradas para 
prevenir e erradicar a pobreza, em 
especial a pobreza extrema, e abordagens 
que sejam integradas horizontalmente nas 
políticas social, económica e cultural;

Justificação

O Ano Europeu deverá ajudar a integrar os aspectos multidimensionais da pobreza nas 
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políticas económicas, culturais e sociais.

Alteração 57

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 - Primeiro travessão

Texto da Comissão Alteração

• a pobreza infantil e a transmissão 
intergeracional da pobreza;

• o combate à pobreza infantil e à 
transmissão intergeracional da pobreza, 
bem como à pobreza no seio das famílias, 
prestando especial atenção às famílias 
numerosas, às famílias monoparentais, às 
famílias com um dependente a cargo, bem 
como à pobreza a que estão sujeitas as 
crianças nas instituições;

Justificação

Deverá ser prestada uma atenção específica à situação das famílias vulneráveis.

Alteração 58

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 – Segundo travessão

Texto da Comissão Alteração

• um mercado de trabalho inclusivo; • a promoção de mercados de trabalho 
inclusivos, a abordagem da pobreza no 
trabalho e a necessidade de remuneração 
justa pelo trabalho efectuado;

Justificação

Muitas das pessoas empregadas continuam, ainda assim, a correr o risco de pobreza, devido, 
entre outras razões, ao emprego de baixa qualidade e aos baixos salários. Este problema 
exigirá atenção específica durante o Ano Europeu.



PE400.715v02-00 36/52 RR\722899PT.doc

PT

Alteração 59

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 – Terceiro travessão

Texto da Comissão Alteração

• as lacunas da educação e formação, 
incluindo a formação em literacia digital;

• a erradicação das lacunas da educação e 
formação, incluindo a formação em 
literacia digital, promovendo a igualdade 
de acesso de todos às TIC, tendo 
particularmente em conta as necessidades 
específicas das pessoas deficientes;

Justificação

O acesso a oportunidades de formação ao longo da vida é de particular importância, pois é 
necessário que as competências das pessoas se adaptem às mudanças nos mercados de 
trabalho, a fim de terem uma oportunidade de trabalho com um nível condigno.

Alteração 60

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 – Quarto travessão

Texto da Comissão Alteração

• a pobreza e a dimensão do género; • abordagem das dimensões do género e 
idade da pobreza;

Justificação

A pobreza não afecta de forma idêntica as mulheres e os homens ou os idosos. Estas 
diferenças deverão ser tidas em conta nas políticas e iniciativas realizadas durante e depois 
do Ano Europeu.

Alteração 61

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 – Quinto travessão

Texto da Comissão Alteração

• o acesso aos serviços básicos, incluindo 
condições de habitação dignas;

• garantia de acesso igual a serviços e a  
recursos adequados, incluindo condições 
de habitação dignas, protecção social e de 
saúde;
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Justificação

O acesso a recursos adequados, à protecção social e de saúde é muito importante para as 
pessoas que vivem em situação de pobreza e deverá ser devidamente tido em conta no âmbito 
do Ano Europeu.

Alteração 62

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 – Quinto travessão-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

• facilitação do acesso a oportunidades no 
campo da cultura e do lazer;

Justificação

Frequentemente, as pessoas afectadas pela pobreza não têm acesso a oportunidades no 
campo da cultura e do lazer.

Alteração 63

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 – Sexto travessão

Texto da Comissão Alteração

• vencer a discriminação, promover a 
integração dos imigrantes e a inserção das 
minorias étnicas na sociedade e no 
mercado de trabalho;

• vencer a discriminação, promover a 
inclusão social dos imigrantes e das 
minorias étnicas;

Justificação

Pretende-se deixar claro que a integração dos imigrantes e das minorias étnicas nas 
sociedades é da maior importância.

Alteração 64

Proposta de decisão
Anexo – parte IV – parágrafo 2 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 • promover abordagens de inclusão activa 
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integrada e a gestão da vida privada;

Justificação

O Ano Europeu deve ajudar a promover a inclusão activa, bem como a autogestão da vida 
privada e, em especial, uma gestão financeira sólida. 

Alteração 65

Proposta de decisão
Anexo – parte IV - n.º 2 – Sexto travessão-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

• promoção da igualdade de 
oportunidades para todos;

Justificação

Tendo em conta o objectivo do Ano Europeu para a igualdade de oportunidades é lógico 
incluir este aspecto como tema para o actual Ano Europeu.

Alteração 66

Proposta de decisão
Anexo – parte IV – parágrafo 2 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

• responder às necessidades das pessoas 
com deficiência e outros grupos 
vulneráveis.

• responder às necessidades das pessoas 
com deficiência e dependentes, bem como 
das suas famílias, e de outros grupos, bem 
como pessoas em situações vulneráveis, 
especialmente os sem abrigo.

Justificação

As pessoas dependentes e aquelas que delas se ocupam correm um risco maior de pobreza, 
tal como as pessoas que atravessam uma situação pessoal difícil.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ao lançar a Estratégia de Lisboa, em Março de 2000, o Conselho Europeu convidou os 
Estados-Membros e a Comissão a tomar medidas “com impacto decisivo no que respeita à 
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erradicação da pobreza” até 2010. Conselhos Europeus subsequentes reafirmaram este 
objectivo.

Em 2006, 16% (78 milhões) do total da população da UE-25 viviam abaixo do limiar da 
pobreza. Em 2000, na UE-25, cerca de 40 milhões de pessoas (9% do total) enfrentavam 
situações de pobreza persistente. Em 2005, na UE-25, 19% (19 milhões) das crianças corriam 
risco de pobreza. Embora na maioria dos Estados-Membros a disparidade entre géneros esteja 
a diminuir, no que se refere à pobreza e à pobreza persistente esse diferencial (em 2006) é de 
cerca de dois pontos percentuais.

Antecedentes

O Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000 criou o Método Aberto de Coordenação 
(MAC) para a Protecção Social e a Inclusão Social, que proporciona um quadro de 
coordenação política sem limitações jurídicas. Assim, este método está na base da consecução 
do objectivo estratégico da União de crescimento económico sustentado, mais e melhor 
emprego e maior coesão social até 2010. Os Estados-Membros concordam em identificar e 
promover as políticas mais eficazes nos domínios da Protecção Social e da Inclusão Social 
com o objectivo de aprenderem com as experiências uns dos outros. Trata-se de um método 
flexível e descentralizado, com o seguinte envolvimento:

No âmbito deste método flexível e descentralizado, os Estados-Membros acordam objectivos 
e indicadores comuns, preparam relatórios estratégicos nacionais e apresentam a sua 
avaliação.

O novo programa integrado da UE para o emprego e a solidariedade social apoia, desde 
Janeiro de 2007, os objectivos estabelecidos na Agenda Social e contribui para a estratégia 
mais alargada da União de criação de emprego e consecução de crescimento.

Os objectivos gerais do MAC para a protecção social e a inclusão social são a promoção de:

 Uma interacção eficaz e mútua entre a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da UE 
e os objectivos de Lisboa de maior crescimento económico, mais e melhor emprego e 
maior coesão social;

 Políticas de inclusão social, igualdade entre homens e mulheres e a igualdade de 
oportunidades para todos através de sistemas de protecção social acessíveis, 
financeiramente sustentáveis e eficientes;

 A boa governação, transparência e o envolvimento das partes interessadas na concepção, 
implementação e acompanhamento das políticas.

No âmbito dos objectivos gerais refere-se que o MAC deverá visar exercer um impacto 
decisivo no que respeita à erradicação da pobreza e da exclusão social.

Na sequência do mandato do Conselho Europeu de Lisboa, os Estados-Membros e a 
Comissão procuraram desenvolver abordagens comuns e compatibilidade no que respeita aos 
indicadores. Em 2001, o Comité da Protecção Social (CPS) apresentou um relatório, 
recomendando um primeiro conjunto de indicadores acordados em comum, que foi adoptado 
no Conselho “Emprego e Assuntos Sociais”, em Dezembro de 2001, e foi depois apresentado 
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na Cimeira da UE de Laeken-Bruxelas. Em Junho de 2006, o CPS aprovou um conjunto 
ajustado de indicadores comuns para o processo de protecção social e inclusão social.

No que se refere ao objectivo de erradicação da pobreza e da exclusão social, um dos 
indicadores comuns acordados é a taxa de pessoas em rico de pobreza (percentagem de 
pessoas com um rendimento disponível equivalente abaixo de 60% do rendimento médio 
nacional equivalente).

Síntese da Comunicação da Comissão sobre o Ano Europeu 2010

Na sua Agenda Social 2005-2010, a Comissão anunciou a sua proposta de designar de 2010 
Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social.

O orçamento atribuído ao Ano Europeu - 17 milhões de euros - representa o orçamento mais 
elevado alguma vez concedido a um Ano Europeu, demonstrando assim a sua elevada 
importância política.

O objectivo do Ano Europeu é reiterar o empenho da União na solidariedade, na justiça social 
e no aumento da coesão, e promover a coerência e reforçar o apoio aos objectivos globais da 
União, exercendo um impacto decisivo na erradicação da pobreza.

O Ano Europeu deverá sensibilizar o público para as questões da pobreza e da exclusão social 
na Europa e fazer passar a mensagem de que a pobreza e a exclusão são prejudiciais ao 
desenvolvimento socioeconómico. O Ano Europeu deve ajudar a combater a noção de que o 
combate à pobreza é um custo para a sociedade e reafirmar a importância da responsabilidade 
colectiva, envolvendo não apenas órgãos de decisão, mas também actores públicos e privados.

Além dos objectivos gerais, quatro objectivos específicos sustentam a proposta de um Ano 
Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social:
 Reconhecer o direito das pessoas em situação de pobreza e exclusão social a viver com 

dignidade e a participar activamente na sociedade.
 Reforçar a adesão do público às políticas e acções de inclusão social, sublinhando a 

responsabilidade de todos na resolução do problema da pobreza e da marginalização.
 Promover uma sociedade mais coesa através da sensibilização do público quanto aos 

benefícios para todos de uma sociedade onde a pobreza foi erradicada e ninguém está 
condenado a viver à margem.

 Reiterar o forte empenho político da UE no combate à pobreza e à exclusão social e 
promover esse empenho em todos os níveis de governação.

As actividades do Ano Europeu apoiarão o Método Aberto de Coordenação na área da 
protecção social e da inclusão social, tendo em vista produzir um claro valor acrescentado em 
termos de impacto e eficácia das políticas. Assim, os temas identificados para o Ano Europeu 
são consentâneos com este MAC.

Embora a União possa fornecer um enquadramento para a coordenação a vários níveis, só se 
atingirão progressos tangíveis com o envolvimento expressivo dos países participantes a nível 
nacional. As actividades definidas a nível europeu para assegurar a coerência da abordagem 
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conducente a uma sociedade inclusiva poderão assim ser adaptadas às especificidades de cada 
país.
Será nomeado um Comité composto por representantes dos Estados-Membros para auxiliar a 
Comissão na execução das actividades do Ano Europeu.
O Comité controlará a implementação das actividades com base em directrizes comuns 
desenvolvidas pela Comissão, o Documento-quadro Estratégico (DQE). A execução à escala 
nacional deverá ser coerente com os objectivos de política estabelecidos para o Ano Europeu, 
na sequência do Documento-Quadro Estratégico acima referido. Cada Estado-Membro 
submeterá à Comissão um Programa Nacional de Execução do Ano Europeu.
Cada programa deverá ser concebido, adoptado e executado em estreita cooperação com as 
Entidades Nacionais de Execução (ENE) designadas pelos países participantes no Ano 
Europeu e sob a sua supervisão.
Ao definir e executar a sua estratégia nacional, cada ENE consultará e cooperará de perto com 
um Grupo Consultivo Nacional — GCN — composto por um vasto leque de agentes, 
incluindo organizações da sociedade civil que representam os interesses de pessoas em 
situação de pobreza, representantes dos parlamentos nacionais, parceiros sociais e autoridades 
regionais e locais.

A experiência de anteriores Anos Europeus no domínio social tem demonstrado a sua 
relevância para a sensibilização do público em geral, o incentivo à participação, o reforço do 
empenho político a todos os níveis e o seu contributo para mudar as políticas. A proposta é, 
deste modo, consentânea com o princípio da subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º do 
Tratado. Ao mesmo tempo, a proposta do Ano Europeu sublinha a importância de respeitar as 
diferentes tradições e os contextos nacionais dos Estados-Membros para assegurar 
flexibilidade na execução e evitar interferir com as boas práticas já existentes em alguns 
Estados-Membros. Deste modo, a proposta está também em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade.

Essência das alterações do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, no seu relatório sobre a análise da realidade social, manifestou o seu 
apoio à proposta da Comissão para a instituição do Ano Europeu 2010 com o objectivo de 
combater a pobreza e a exclusão social.

Em termos gerais, a relatora aprova o conteúdo da proposta da Comissão e congratula-se 
especialmente com o reconhecimento dos aspectos multidimensionais da pobreza e da 
necessidade de aumentar a sensibilização do público e a responsabilidade pública e privada, 
bem como o envolvimento das pessoas afectadas pela pobreza e dos seus representantes na 
implementação do Ano Europeu.
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Na sua essência, o relatório visa a clarificação dos artigos, bem como a introdução de 
importantes novos elementos. Os temas debatidos são:

1. A perspectiva global da pobreza e da inclusão social, ligando o Ano Europeu aos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e, especialmente, ao Dia Internacional da 
erradicação da Pobreza (17 de Outubro).

2. A necessidade de deixar claro desde o início do Ano Europeu que o seu objectivo não é só 
o combate à pobreza (extrema), mas também evitar a pobreza e a exclusão social.

3. Uma ampliação do conceito contido na proposta da Comissão relativamente à 
complexidade e aos aspectos multidimensionais da pobreza e da exclusão social. Essa 
ampliação faz-se mediante uma definição mais alargada dos grupos em causa, por exemplo, 
incluindo os jovens que deixam a escola precocemente e os desempregados (de longa 
duração). Procede-se também a uma maior clarificação das políticas multidimensionais que 
têm de ser coordenadas e aplicadas a níveis nacional, regional e local, a fim de se atingir o 
objectivo do Ano Europeu. Estas políticas deverão proporcionar igualdade de acesso à 
educação e aprendizagem ao longo da vida, incluído o acesso às TIC, a sistemas de protecção 
social, à qualidade dos serviços sociais e de saúde, bem como à habitação.

4. É necessário prestar especial atenção à necessidade de garantir, entre outras coisas, a 
igualdade de tratamento e a não discriminação, através de uma melhor aplicação da legislação 
pertinente da UE, uma vez que as mulheres e os grupos vulneráveis sofrem a pobreza e a 
exclusão social mais do que outros.

5. A relatora deseja também dar maior ênfase à governação e à criação de sinergias com 
programas e iniciativas já existentes.
Deixa-se claro que, a nível da UE, o Ano Europeu não deverá ser usado apenas para reiterar 
anteriores compromissos assumidos, nem para o mero reforço do Método Aberto de 
Coordenação, mas também para gerar esforços suplementares no que respeita ao intercâmbio 
de boas práticas, ao lançamento de novas iniciativas, etc. A bem da coerência e da 
continuidade das acções, é necessário estabelecer uma maior ligação com os resultados dos 
Anos Europeus anteriores e reforçar a coordenação com os programas e recursos financeiros 
europeus que apoiam o combate à pobreza e à exclusão social.
Para que o Ano Europeu seja um êxito, é preciso que, quando os Estados-Membros 
começarem a discutir o conteúdo nacional do Ano Europeu, as autoridades nacionais, 
regionais e locais trabalhem em conjunto e que todos os actores relevantes sejam envolvidos.

6. Em relação com o ponto anterior, o Parlamento Europeu considera de extrema importância 
que as pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social sejam efectivamente 
envolvidas nas discussões a nível europeu e nacional no que respeita ao conteúdo e à 
implementação dos planos para o Ano Europeu.

Tudo isso conduz a ajustamentos específicos nos considerandos e artigos. Foi reservada 
atenção especial ao artigo 2.º (objectivos) e à parte IV, n.º 2, do Anexo (temas para o Ano 
Europeu).
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No artigo 2.º, a alteração diz respeito ao envolvimento e à participação de todos os grupos 
interessados. Este artigo está igualmente ligado à parte IV do Anexo. Neste Anexo, as 
principais alterações prendem-se com a introdução de alguns temas suplementares que visam 
reforçar a importância do combate à pobreza infantil, ligada à pobreza da família, e promover 
a igualdade de tratamento e a não discriminação, as abordagens de inclusão activa, bem como 
o acesso à cultura e ao lazer (o objectivo é ligar os temas aos aspectos multidimensionais da 
pobreza e da exclusão social).
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3.4.2008

Parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Ano Europeu 
do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (2010)
(COM(2007))0797 – C6-0469/2007 – 2007/0278(COD))

Relatora de parecer: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

11. Nos planos de acção nacionais para a 
inclusão social, vários países sublinharam 
o alto risco de pobreza e/ou exclusão a que 
estão expostos alguns grupos, incluindo 
crianças, famílias monoparentais, idosos, 
migrantes e minorias étnicas, pessoas com 
deficiência, sem-abrigo, reclusos, mulheres 
e crianças vítimas de violência e 
toxicodependentes.

11. Nos planos de acção nacionais para a 
inclusão social, vários países sublinharam 
o alto risco de pobreza e/ou exclusão a que 
estão expostos alguns grupos, incluindo 
crianças, famílias monoparentais, famílias 
numerosas, idosos, jovens e, 
nomeadamente, mulheres jovens, 
migrantes e minorias étnicas, pessoas com 
deficiência, sem-abrigo, reclusos, mulheres 
e crianças vítimas de violência e 
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toxicodependentes.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12. Se é verdade que o emprego reduz 
significativamente o risco de pobreza para 
o indivíduo, nem sempre é condição 
suficiente para tirar as pessoas de situações 
de pobreza, e a taxa de risco de pobreza 
ainda é relativamente alta mesmo para 
pessoas com emprego. A pobreza no 
trabalho está não só ligada a salários 
baixos, poucas qualificações e trabalho 
precário, muitas vezes a tempo parcial, 
mas também às características do agregado 
familiar no qual o indivíduo vive, em 
termos de número de dependentes e da 
intensidade do trabalho da família. Por 
conseguinte, o emprego de qualidade é 
essencial para tirar os indivíduos de 
situações de pobreza.

12. Se é verdade que o emprego reduz 
significativamente o risco de pobreza para 
o indivíduo, nem sempre é condição 
suficiente para tirar as pessoas de situações 
de pobreza, e a taxa de risco de pobreza 
ainda é relativamente alta mesmo para 
pessoas com emprego. A pobreza no 
trabalho está não só ligada a salários 
baixos, poucas qualificações, reduzidas 
possibilidades de formação profissional e 
de conciliação da visa profissional com a 
vida familiar e condições de trabalho 
precárias, muitas vezes a tempo parcial, 
mas também ao nível da ajuda social e 
económica relacionada com as 
características do agregado familiar no qual 
o indivíduo vive, em termos de número de 
dependentes e da intensidade do trabalho 
da família. Por conseguinte, o emprego de 
qualidade e o apoio social e económico 
são essenciais para tirar os indivíduos de 
situações de pobreza.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15. Para que as acções comunitárias de 
combate à pobreza e à exclusão social 
tenham um impacto positivo é fundamental 
que gozem de um amplo apoio junto da 
população. O Ano Europeu poderá servir 
de catalisador, ao promover a 

15. Para que as acções comunitárias de 
combate à pobreza e à exclusão social 
tenham um impacto positivo é fundamental 
que gozem de um amplo apoio junto da 
população. O Ano Europeu poderá servir 
de catalisador, ao promover a 
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sensibilização e ao criar uma dinâmica 
nesse sentido. Deverá contribuir para 
centrar as atenções políticas e mobilizar 
todos os interessados, a fim de dar um 
impulso ao Método Aberto de 
Coordenação na área da protecção social e 
da inclusão social.

sensibilização e ao criar uma dinâmica 
nesse sentido. Deverá contribuir para 
centrar as atenções políticas e mobilizar 
todos os interessados, a fim de dar um 
impulso ao Método Aberto de 
Coordenação na área da protecção social e 
da inclusão social e para o reforçar, bem 
como para promover novas acções e 
iniciativas a nível europeu e nacional em 
colaboração com as pessoas afectadas 
pela pobreza e com os seus 
representantes. Neste âmbito, deverá 
prestar-se uma atenção particular à 
aplicação efectiva, a nível nacional, da 
legislação comunitária relativa à 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres.

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Coesão — Promover uma sociedade 
mais coesa através da sensibilização do 
público quanto aos benefícios para todos 
de uma sociedade onde a pobreza foi 
erradicada e ninguém está condenado a 
viver à margem. O Ano Europeu deverá 
fomentar uma sociedade que sustenta e 
desenvolve a qualidade de vida, o bem-
estar social e a igualdade de oportunidades 
para todos independentemente da 
respectiva origem, assegurando o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade entre e no seio das gerações e 
a coerência política com as acções da UE a 
nível mundial.

c) Coesão — Promover uma sociedade 
mais coesa através da alteração das 
políticas económico-sociais que estão a 
provocar as desigualdades sociais e a 
pobreza, sobretudo de mulheres e de 
crianças, e através sensibilização do 
público quanto aos benefícios para todos 
de uma sociedade onde a pobreza foi 
erradicada e ninguém está condenado a 
viver à margem. O Ano Europeu deverá 
fomentar uma sociedade que sustenta e 
desenvolve a qualidade de vida, o bem-
estar social e a igualdade de oportunidades 
para todos independentemente da 
respectiva origem e género, assegurando o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade entre e no seio das gerações e 
a coerência política com as acções da UE a 
nível mundial.



RR\722899PT.doc 47/52 PE400.715v02-00

PT

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Empenho — Reiterar o forte empenho 
político da UE no combate à pobreza e à 
exclusão social e promover esse empenho 
em todos os níveis de governação. Com 
base nas realizações e possíveis 
insuficiências do Método Aberto de 
Coordenação na área da protecção social e 
da inclusão social, o Ano Europeu 
reforçará o empenho político na prevenção 
e no combate à pobreza e à exclusão social 
e estimulará o desenvolvimento das acções 
da União Europeia neste domínio.

d) Empenho — Reiterar o forte empenho 
político da UE no combate à pobreza e à 
exclusão social e promover esse empenho 
em todos os níveis de governação, 
alterando as políticas que estão na sua 
origem. Com base nas realizações e 
possíveis insuficiências do Método Aberto 
de Coordenação na área da protecção 
social e da inclusão social, o Ano Europeu 
reforçará o empenho político na prevenção 
e no combate à pobreza e à exclusão social 
e estimulará o desenvolvimento das acções 
da União Europeia neste domínio.

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Ano Europeu terá em consideração as 
diferentes maneiras segundo as quais 
mulheres e homens vivem a pobreza e a 
exclusão social.

O Ano Europeu terá em consideração as 
diferentes maneiras segundo as quais 
mulheres e homens vivem a pobreza e a 
exclusão social, e tomará em consideração 
as questões de género na aplicação e 
avaliação das acções empreendidas.

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo  6 – N.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada país deverá designar uma 
«Entidade Nacional de Execução» para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu e assegurar a coordenação a nível 

1. Cada país deverá designar uma 
«Entidade Nacional de Execução» para 
organizar a participação nacional no Ano 
Europeu e assegurar a coordenação a nível 
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nacional. Essa entidade é responsável pela 
definição do programa e das prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, e pela 
selecção das diferentes acções a propor 
para financiamento comunitário. A 
estratégia e prioridades nacionais para o 
Ano Europeu serão definidas de acordo 
com os objectivos enumerados no artigo 2.º

nacional. Essa entidade é responsável pela 
definição do programa e das prioridades 
nacionais para o Ano Europeu, e pela 
selecção das diferentes acções a propor 
para financiamento comunitário. A 
estratégia e prioridades nacionais para o 
Ano Europeu serão definidas de acordo 
com os objectivos enumerados no artigo 2.º 
e o princípio da integração das questões 
de género referido no artigo 4º.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo  9 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões sobre o financiamento de 
acções ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 
8.º são tomadas pela Comissão, segundo o 
procedimento indicado no n.º 2 do artigo 
7.º

1. As decisões sobre o financiamento de 
acções ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 
8.º são tomadas pela Comissão, segundo o 
procedimento indicado no n.º 2 do artigo 
7.º, respeitando o princípio da integração 
das questões de género, nos termos do 
artigo 4º.

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Esse relatório deve igualmente conter 
informações sobre o respeito do princípio 
da igualdade entre homens e mulheres no 
decurso do Ano Europeu e sobre a sua 
aplicação, bem como uma avaliação da 
forma como o Ano Europeu pôde 
beneficiar os grupos vulneráveis.
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Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo – parte II – reuniões e eventos

Texto da Comissão Alteração

Organização de reuniões e eventos a nível 
comunitário tendo por objectivo 
sensibilizar o público para questões 
relacionadas com o Ano Europeu, a 
pobreza e a exclusão social e criar um 
fórum de troca de ideias. Essas acções 
envolverão agentes relevantes e serão 
planeadas em conjunto com pessoas que 
vivem em situação de pobreza e com 
organizações da sociedade civil que as 
representam, a fim de proporcionar uma 
boa oportunidade para abordar lacunas nas 
políticas e problemas do quotidiano.

Organização de reuniões e eventos a nível 
comunitário tendo por objectivo 
sensibilizar o público para questões 
relacionadas com o Ano Europeu, a 
pobreza e a exclusão social e criar um 
fórum de troca de ideias. Essas acções 
envolverão agentes relevantes e serão 
planeadas em conjunto com pessoas que 
vivem em situação de pobreza e com 
organizações da sociedade civil que as 
representam, a fim de proporcionar uma 
boa oportunidade para abordar lacunas nas 
políticas e problemas do quotidiano e visa 
sensibilizar as diferentes instituições para 
as causas da pobreza e para as medidas a 
tomar para a reduzir, em especial entre as 
mulheres e as crianças.

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo – parte II – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As acções a nível local, regional ou 
nacional podem ser elegíveis para 
financiamento pelo orçamento comunitário 
até um máximo de 50% dos custos totais 
elegíveis por país participante. O co-
financiamento nacional, proveniente de 
fontes públicas ou privadas, deverá 
completar o financiamento da UE, com o 
correspondente a pelo menos 50% do 
orçamento total. Ao seleccionarem as 
acções, as entidades nacionais de execução 
serão livres de decidir se querem ou não, e 
a que nível, solicitar co-financiamento à 
organização responsável pela execução das 

1. As acções a nível local, regional ou 
nacional podem ser elegíveis para 
financiamento pelo orçamento comunitário 
até um máximo de 50% dos custos totais 
elegíveis por país participante. O 
co-financiamento nacional, proveniente de 
fontes públicas ou privadas, deverá 
completar o financiamento da UE, com o 
correspondente a pelo menos 50% do 
orçamento total. Ao seleccionarem as 
acções, as entidades nacionais de execução 
serão livres de decidir se querem ou não, e 
a que nível, solicitar co-financiamento à 
organização responsável pela execução das 
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acções. acções, considerando a possibilidade para 
as Entidades Nacionais de Execução de 
financiarem acções até 100% dos custos 
dos projectos.

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo – parte IV – parágrafo 2 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

a pobreza infantil e a transmissão 
intergeracional da pobreza;

a erradicação da pobreza infantil e a 
transmissão intergeracional da pobreza, em 
especial através de um maior apoio à 
família e à parentalidade;
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