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Alteração 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 
toxicodependentes.

Or. fr

Alteração 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 

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 
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conseguinte, o emprego de qualidade é 
essencial para tirar os indivíduos de 
situações de pobreza.

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.

Or. fr

Alteração 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

14. A disponibilidade e a capacidade de 
usar as tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) está cada vez mais a 
tornar-se num pré-requisito para a inclusão. 

14. Embora a igualdade em termos de 
disponibilidade e a capacidade de usar as 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) esteja cada vez mais a 
tornar-se num pré-requisito para a inclusão,
a fractura digital entre homens e 
mulheres, bem como entre os grupos 
sociais, não se reduziu, o que compromete 
a integração social e profissional das 
mulheres.   

Uma declaração ministerial aprovada em 
Junho de 2006, em Riga, preconiza uma 
sociedade da informação para todos.

A declaração ministerial aprovada em 
Junho de 2006, em Riga, que preconiza 
uma sociedade da informação para todos,
deveria ser objecto de maior aplicação e o 
acesso às TIC para todos deveria 
tornar-se um objectivo essencial do Ano 
Europeu.

Or. fr
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Alteração 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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. 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 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.

Or. fr

Alteração 11
Ilda Figueiredo

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 

c) Coesão — Promover uma sociedade 
mais coesa através da alteração das 
políticas económico-sociais que estão a 
provocar as desigualdades sociais e a 
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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.

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, 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.

Or. pt

Alteração 12
Ilda Figueiredo

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.

Or. pt
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Alteração 13
Ilda Figueiredo

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 procurará sensibilizar as 
diversas instituições para as causas e as 
medidas que é preciso tomar para 
diminuir a pobreza, designadamente das 
mulheres e crianças.

Or. pt

Alteração 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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%, ou até 80% em casos excepcionais, 
do total dos custos elegíveis das acções 
realizadas em conformidade com o 
procedimento referido na Parte II do anexo.

Or. en
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Alteração 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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.

Or. fr

Alteração 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 
acções.

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. Com o acordo da 
Comissão, certas acções específicas de 
forte dimensão europeia realizadas a nível 
nacional podem beneficiar de um 
financiamento pelo orçamento 
comunitário até um máximo de 80% dos 
custos totais elegíveis. Ao seleccionarem 
as acções, as entidades nacionais de 
execução serão livres de decidir se querem 
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ou não, e a que nível, solicitar co-
financiamento à organização responsável 
pela execução das acções.

Or. en

Justificação

A votar em bloco com a alteração 14.

Alteração 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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;

Or. fr
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