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Alteração 1
Christa Prets 

Projecto de parecer
Citação 3-A (nova)

Projecto de parecer Alteração

- Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão intitulada "Rumo a uma 
estratégia da UE sobre os direitos da 
criança" (COM (2006)0367) e a resolução 
de 16 de Janeiro de 2008 do Parlamento 
Europeu sobre esta comunicação1, 
nomeadamente os n.ºs 94 - 117,

Or. en

Alteração 2
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
Citação 3-A (nova)

Projecto de parecer Alteração

! - Tendo em conta a Convenção da ONU 
sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW), aprovada em 1979,

Or. nl

Alteração 3
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
Citação 3-B (nova)

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2008)0012. 
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Projecto de parecer Alteração

- Tendo em conta os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio aprovados 
em 2000, nomeadamente a erradicação da 
pobreza extrema e da fome (primeiro 
objectivo), assegurar o acesso universal 
ao ensino básico (segundo objectivo), a 
promoção da igualdade entre homens e 
mulheres (terceiro objectivo) e a 
protecção do ambiente (sétimo objectivo),

Or. nl

Alteração 4
Gabriela Creţu 

Projecto de parecer
Considerando A (novo)

Projecto de parecer Alteração

A. Considerando que a disparidade 
salarial persistente em função do género 
coloca as mulheres em desvantagem para 
sair de uma situação de pobreza,

Or. en

Alteração 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
Considerando A (novo)

Projecto de parecer Alteração

A. Considerando que o Conselho Europeu 
de Lisboa de 2000 concordou em 
erradicar a pobreza infantil na Europa 
até 2010,

Or. en
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Alteração 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
Considerando B (novo)

Projecto de parecer Alteração

B. Considerando que o Conselho Europeu 
de Nice de 2000 convidou os 
Estados-Membros a assegurar o 
acompanhamento da recomendação de 
1992 relativa às garantias mínimas de 
recursos que devem ser asseguradas pelos 
sistemas de protecção social,

Or. en

Alteração 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
 Considerando C (novo)

Projecto de parecer Alteração

C. Considerando que o risco de pobreza 
na Europa é significativamente maior 
para os desempregados, as famílias 
monoparentais (em que o chefe de família 
é mais frequentemente uma mulher), os 
idosos que vivem sozinhos (que também 
são principalmente mulheres) e as 
famílias com vários dependentes,

Or. en

Alteração 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
 Considerando D (novo)
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Projecto de parecer Alteração

D. Considerando que, na ausência de 
todas as transferências sociais, o risco de 
pobreza na UE, nomeadamente para as 
mulheres, aumentaria de 16% para 40%, 
ou para 25%, excluindo os pagamento de 
pensões,

Or. en

Alteração 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
Considerando E (novo)

Projecto de parecer Alteração

E. Considerando que as carreiras 
profissionais das mulheres, sendo mais 
curtas, mais lentas e menos bem pagas, 
têm também impacto no risco de 
empobrecimento, nomeadamente para as 
mulheres de mais de 65 anos de idade 
(21%, ou mais 5 pontos percentuais do 
que no caso dos homens),

Or. en

Alteração 10
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
 Nº -1 (novo)

Projecto de parecer Alteração

-1. Sublinha que a pobreza e a 
desigualdade afectam 
desproporcionadamente as mulheres; 
observa que o rendimento médio das 
mulheres é apenas de 55% do dos 
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homens;

Or. en

Alteração 11
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
Nº 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
pragmática no combate à extrema
pobreza, que não misture as políticas da 
igualdade entre homens e mulheres, a 
luta contra as discriminações e a 
participação activa, antes promova 
claramente um objectivo integral e 
designadamente a parceria com as 
famílias e as pessoas mais pobres;

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
holística no combate à pobreza e à 
exclusão social; observa que as 
disparidades de género na partilha do 
poder económico constituem um factor 
contributivo decisivo para a pobreza das 
mulheres e que a igualdade de direitos e o 
empoderamento das mulheres são 
importantes para a erradicação da 
pobreza; sublinha que a igualdade de 
género e a integração da perspectiva do 
género devem ser promovidas, enquanto 
questão transversal, no âmbito da 
estratégia de combate à pobreza e à 
exclusão social da UE;

Or. en

Alteração 12
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
pragmática no combate à extrema pobreza, 
que não misture as políticas da igualdade 
entre homens e mulheres, a luta contra as 

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
pragmática no combate à extrema pobreza, 
que não misture as políticas da igualdade 
entre homens e mulheres, a luta contra as 
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discriminações e a participação activa, 
antes promova claramente um objectivo 
integral e designadamente a parceria com 
as famílias e as pessoas mais pobres;

discriminações e a participação activa, 
antes promova claramente um objectivo 
integral e designadamente a parceria com 
as famílias mais pobres, nomeadamente as 
famílias monoparentais, dado que a 
pobreza é muito mais do que a falta de 
dinheiro e a exclusão social também pode 
ser causada pela criação de estereótipos 
de "género", por tradições culturais e 
pela discriminação institucional;

Or. nl

Alteração 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
Nº 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
pragmática no combate à extrema
pobreza, que não misture as políticas da 
igualdade entre homens e mulheres, a 
luta contra as discriminações e a 
participação activa, antes promova 
claramente um objectivo integral e 
designadamente a parceria com as 
famílias e as pessoas mais pobres;

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
política de combate à pobreza e às
discriminações e de promoção de uma
participação activa, que promova 
claramente um objectivo integral;

Or. en

Alteração 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
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pragmática no combate à extrema pobreza, 
que não misture as políticas da igualdade 
entre homens e mulheres, a luta contra as 
discriminações e a participação activa, 
antes promova claramente um objectivo 
integral e designadamente a parceria com 
as famílias e as pessoas mais pobres;

pragmática no combate à extrema pobreza, 
que inclua as políticas da igualdade entre 
homens e mulheres, a luta contra as 
discriminações e a exclusão social e a 
participação activa, promovendo
claramente um objectivo integral e 
designadamente a parceria com as famílias 
as associações de mulheres e as pessoas 
mais pobres;

Or. es

Alteração 15
Gabriela Creţu 

Projecto de parecer
Nº 1

Projecto de parecer Alteração

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
pragmática no combate à extrema pobreza, 
que não misture as políticas da igualdade 
entre homens e mulheres, a luta contra as 
discriminações e a participação activa, 
antes promova claramente um objectivo 
integral e designadamente a parceria com 
as famílias e as pessoas mais pobres;

1. Solicita que seja levada a cabo uma 
abordagem política institucional mais 
pragmática no combate à extrema pobreza, 
que não misture as políticas da igualdade 
entre homens e mulheres, a luta contra as 
discriminações e a participação activa, 
antes promova claramente um objectivo 
integral;

Or. en

Alteração 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Recorda que o risco de cair na 
extrema pobreza é maior para as 
mulheres que para os homens;
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Or. es

Alteração 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
Nº 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Observa que a tendência persistente 
de feminização da pobreza nas sociedades 
europeias modernas demonstra que o 
quadro actual de sistemas de protecção 
social e o vasto leque de políticas 
económicas, sociais e de emprego da UE 
não foram concebidos de modo a dar 
resposta às necessidades das mulheres e 
às diferenças do trabalho feminino; 
sublinha que a pobreza e a exclusão 
social das mulheres na Europa exige 
respostas políticas específicas e múltiplas, 
em função do género;

Or. en

Alteração 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
Nº 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Preconiza a utilização do método 
aberto de coordenação em matéria de 
protecção social e inclusão social; 
convida a Comissão, o Comité de 
Protecção Social e os Estados-Membros a 
definirem objectivos e metas específicos 
em matéria de igualdade de género no 
âmbito do combate à pobreza e à exclusão 
social, incluindo uma série de medidas 
políticas de apoio aos grupos de mulheres 
que se confrontam com um risco 
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acrescido de pobreza e exclusão social, 
tais como as famílias não tradicionais e 
monoparentais, as mulheres migrantes, 
refugiadas e de etnias minoritárias, as 
mulheres idosas e as mulheres portadoras 
de deficiências;

Or. en

Alteração 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
Nº 1-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-C. Convida a Comissão e os 
Estados-Membros a levarem a cabo uma 
análise específica e uma reforma dos 
sistemas de protecção social e a 
elaborarem directrizes europeias de 
reforma dos sistemas de protecção social 
na perspectiva da igualdade de género, 
que prevejam a individualização dos 
direitos à segurança social, adaptem a 
protecção social e os serviços sociais à 
evolução das estruturas familiares e 
garantam que os sistemas de protecção 
social correspondam melhor à situação 
precária das mulheres e dêem resposta às 
necessidades dos grupos mais vulneráveis 
da população feminina;

Or. en

Alteração 20
Gabriela Creţu 

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

1-A. Convida os Estados-Membros a 
tomarem medidas eficazes, com vista à 
realização dos objectivos de Barcelona em 
matéria de serviços de guarda de 
crianças;

Or. en

Alteração 21
Gabriela Creţu 

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Convida a Comissão a tomar 
medidas que ajudem os Estados-Membros 
a aplicar efectivamente o princípio do
pagamento igual para trabalho de igual 
valor social;

Or. en

Alteração 22
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o facto que o 
primeiro direito da criança é o direito de 
viver com a sua família; insiste na 
importância do pai e da mãe para o 
desenvolvimento da criança, seja qual for 
a sua idade e independentemente das 
condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 

2. Chama a atenção para a importância de 
uma abordagem holística do bem-estar da 
criança, baseada numa perspectiva 
centrada nos direitos da criança, tal como 
são definidos na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, que 
procure assegurar rendimentos 
adequados para as famílias, alojamento 
adequado para as crianças e as famílias, 
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pobreza sejam apoiadas, enquanto 
família, na sua luta; solicita aos Estados-
Membros que envidem as medidas 
necessárias para por cobro à colocação de 
crianças em lares de guarda ou 
instituições por razões socioeconómicas e 
a apoiarem, a longo prazo, os 
progenitores a exercerem a sua 
responsabilidade parental, mesmo em 
condições difíceis de extrema pobreza;

as mães e pais sozinhos com filhos a 
cargo ou as crianças de famílias 
migrantes; concorda com a opinião da 
Comissão de que conciliar os apoios à 
diversidade das estruturas familiares 
modernas com a promoção dos direitos da 
criança permite obter os melhores 
resultados em termos de combate à 
pobreza; solicita a aplicação de políticas 
familiares integradas e holísticas que vão 
além de uma inclusão activa, abordando 
todos os aspectos do bem-estar da criança 
e da família e erradicando a pobreza 
infantil e a exclusão social das crianças 
na UE;

Or. en

Alteração 23
Mary Honeyball 

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o facto que o 
primeiro direito da criança é o direito de 
viver com a sua família; insiste na 
importância do pai e da mãe para o 
desenvolvimento da criança, seja qual for 
a sua idade e independentemente das 
condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 
pobreza sejam apoiadas, enquanto 
família, na sua luta; solicita aos 
Estados-Membros que envidem as 
medidas necessárias para por cobro à 
colocação de crianças em lares de guarda 
ou instituições por razões 
socioeconómicas e a apoiarem, a longo 
prazo, os progenitores a exercerem a sua 
responsabilidade parental, mesmo em 
condições difíceis de extrema pobreza;

2. Chama a atenção para o facto que todas 
as crianças têm o direito de viver num 
ambiente seguro e carinhoso, seja qual for 
a sua idade e independentemente das 
condições socioeconómicas da família;
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Or. en

Alteração 24
Gabriela Creţu 

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o facto que o 
primeiro direito da criança é o direito de 
viver com a sua família; insiste na 
importância do pai e da mãe para o 
desenvolvimento da criança, seja qual for a 
sua idade e independentemente das 
condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 
pobreza sejam apoiadas, enquanto família, 
na sua luta; solicita aos Estados-Membros 
que envidem as medidas necessárias para 
por cobro à colocação de crianças em 
lares de guarda ou instituições por razões 
socioeconómicas e a apoiarem, a longo 
prazo, os progenitores a exercerem a sua 
responsabilidade parental, mesmo em 
condições difíceis de extrema pobreza;

2. Chama a atenção para o facto que um
direito importante da criança é o direito de 
viver com os seus pais; insiste na 
importância do pai e da mãe para o 
desenvolvimento da criança, seja qual for a 
sua idade e independentemente das 
condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 
pobreza sejam apoiadas;

Or. en

Alteração 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o facto que o 
primeiro direito da criança é o direito de 
viver com a sua família; insiste na 
importância do pai e da mãe para o 
desenvolvimento da criança, seja qual for 
a sua idade e independentemente das 

2. Chama a atenção para o facto que o 
primeiro direito da criança é o direito de 
viver com a sua família; insiste na 
importância das famílias para o 
desenvolvimento das crianças, seja qual 
for a sua idade e independentemente das 
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condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 
pobreza sejam apoiadas, enquanto família, 
na sua luta; solicita aos Estados-Membros 
que envidem as medidas necessárias para 
por cobro à colocação de crianças em 
lares de guarda ou instituições por razões 
socioeconómicas e a apoiarem, a longo 
prazo, os progenitores a exercerem a sua 
responsabilidade parental, mesmo em 
condições difíceis de extrema pobreza;

condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 
pobreza sejam apoiadas, enquanto família, 
na sua luta;

Or. es

Alteração 26
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Chama a atenção para o facto que o 
primeiro direito da criança é o direito de 
viver com a sua família; insiste na 
importância do pai e da mãe para o 
desenvolvimento da criança, seja qual for a 
sua idade e independentemente das 
condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 
pobreza sejam apoiadas, enquanto família, 
na sua luta; solicita aos Estados-Membros 
que envidem as medidas necessárias para 
por cobro à colocação de crianças em lares 
de guarda ou instituições por razões 
socioeconómicas e a apoiarem, a longo 
prazo, os progenitores a exercerem a sua 
responsabilidade parental, mesmo em 
condições difíceis de extrema pobreza;

2. Chama a atenção para o facto que o 
primeiro direito da criança é o direito de 
viver com a sua família; insiste na 
importância do pai e da mãe para o 
desenvolvimento da criança, seja qual for a 
sua idade e independentemente das 
condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias 
que vivem numa situação de extrema 
pobreza sejam apoiadas, enquanto família, 
na sua luta; solicita aos Estados-Membros 
que envidem as medidas necessárias para 
pôr cobro à colocação de crianças em lares 
de guarda ou instituições por razões 
socioeconómicas e a apoiarem, a longo 
prazo, os progenitores a exercerem a sua 
responsabilidade parental, mesmo em 
condições difíceis de extrema pobreza; 
neste contexto, investir no 
"empoderamento" das mães/mulheres 
significa investir nas crianças/famílias;

Or. nl
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Alteração 27
Anna Záborská 

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Solicita aos Estados-Membros que 
concebam uma política especial a favor 
das crianças da rua, nomeadamente no 
que se refere às suas necessidades 
específicas no domínio da educação e do 
desenvolvimento das suas capacidades 
humanas;

Or. fr

Alteração 28
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
N.º 3 (novo)

Projecto de parecer Alteração

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações 
experientes no combate à extrema pobreza 
e, em especial, com as próprias pessoas 
mais pobres, à semelhança dos programas 
de "cruzamento de saber"; solicita 
igualmente a Eurostat e aos 
investigadores universitários que 
empreendam estudos para evidenciar que 
a família, rede natural de solidariedade 
entre as gerações, oferece a melhor 
protecção contra a extrema pobreza e a 
exclusão social;

Suprimido

Or. en
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Alteração 29
Mary Honeyball 

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres, à semelhança dos programas de 
"cruzamento de saber"; solicita igualmente 
a Eurostat e aos investigadores 
universitários que empreendam estudos 
para evidenciar que a família, rede 
natural de solidariedade entre as 
gerações, oferece a melhor protecção 
contra a extrema pobreza e a exclusão 
social;

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres, à semelhança dos programas de 
"cruzamento de saber";

Or. en

Alteração 30
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres, à semelhança dos programas de 
"cruzamento de saber"; solicita igualmente 
a Eurostat e aos investigadores 
universitários que empreendam estudos 

3. Reitera o seu pedido ao Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres - como a Rede Europeia 
Anti-Pobreza (REAP) - que têm 
experiência no trabalho com, para e por 
pessoas com experiência na pobreza, à 
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para evidenciar que a família, rede natural 
de solidariedade entre as gerações, 
oferecem a melhor protecção contra a 
extrema pobreza e a exclusão social;

semelhança dos programas de "cruzamento 
de saber"; solicita igualmente ao Eurostat e 
aos investigadores universitários que, em 
conjunto com as organizações 
supramencionadas, empreendam estudos 
para averiguar se a família, rede natural de 
solidariedade entre as gerações, oferece a 
melhor protecção contra a extrema pobreza 
e a exclusão social; considera que o 
desenvolvimento de indicadores deve 
basear-se em dados diferenciados em 
função do género ("gender disintegrated 
data") e que também devem assentar nas 
soluções desenvolvidas pelas próprias 
pessoas mais pobres/os níveis de base 
(princípio das lições aprendidas);

Or. nl

Alteração 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres, à semelhança dos programas de 
"cruzamento de saber"; solicita igualmente 
a Eurostat e aos investigadores 
universitários que empreendam estudos 
para evidenciar que a família, rede 
natural de solidariedade entre as 
gerações, oferece a melhor protecção 
contra a extrema pobreza e a exclusão 
social;

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à pobreza e, em especial, com 
as próprias pessoas mais pobres, à 
semelhança dos programas de "cruzamento 
de saber";

Or. en
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Alteração 32
Gabriela Creţu 

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres, à semelhança dos programas de 
"cruzamento de saber"; solicita igualmente 
a Eurostat e aos investigadores 
universitários que empreendam estudos 
para evidenciar que a família, rede 
natural de solidariedade entre as 
gerações, oferece a melhor protecção 
contra a extrema pobreza e a exclusão 
social;

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres, à semelhança dos programas de 
"cruzamento de saber"; 

Or. en

Alteração 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as próprias pessoas mais 
pobres, à semelhança dos programas de 
"cruzamento de saber"; solicita igualmente 
a Eurostat e aos investigadores 
universitários que empreendam estudos 
para evidenciar que a família, rede natural
de solidariedade entre as gerações, 

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no 
sentido de desenvolver indicadores para 
medir o êxito destas políticas, em estreita 
cooperação com as associações experientes 
no combate à extrema pobreza e, em 
especial, com as associações de mulheres 
e com as próprias pessoas mais pobres, à 
semelhança dos programas de "cruzamento 
de saber"; solicita igualmente a Eurostat e 
aos investigadores universitários que 
empreendam estudos para evidenciar que 
as famílias, redes naturais de 
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oferecem a melhor protecção contra a 
extrema pobreza e a exclusão social;

solidariedade entre as gerações, oferecem a 
melhor protecção contra a extrema pobreza 
e a exclusão social;

Or. es

Alteração 34
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Solicita que a perspectiva de género 
seja integrada em todas as políticas 
relacionadas com as crianças, como 
condição prévia indispensável da 
eliminação de todas as formas de 
discriminação e violência contra as 
meninas; insta os Estados-Membros a 
efectuarem avaliações sistemáticas do 
impacto da pobreza e da exclusão social 
para as meninas e a conceberem medidas 
específicas destinadas a abordar este 
problema no contexto das políticas, 
instrumentos e mecanismos de 
financiamento europeus e das Nações 
Unidas em matéria de direitos da criança;  
sublinha a necessidade de abordar as 
diferentes formas que a pobreza e a 
exclusão social na infância assumem para 
rapazes e raparigas, a fim de que a 
integração da perspectiva de género nos 
direitos da criança tenha um impacto 
positivo nas fases posteriores do seu ciclo 
de vida;

Or. en

Alteração 35
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.º 4
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Projecto de parecer Alteração

4. Insiste no facto de que todas estas 
situações de precariedade impedem aqueles 
que delas sofrem de gozarem os seus 
direitos fundamentais; solicita às 
instituições nacionais, europeias e 
internacionais que considerem o carácter 
multidimensional da grande pobreza que 
atinge todos os domínios da vida humana;

4. Insiste no facto de que todas estas 
situações de precariedade impedem aqueles 
que delas sofrem de gozarem os seus 
direitos fundamentais; solicita às 
instituições nacionais, europeias e 
internacionais que considerem o carácter 
multidimensional da grande pobreza que 
atinge todos os domínios da vida humana e 
nomeadamente que investiguem a relação 
causal entre a violência relacional e 
doméstica e a pobreza de longa duração;

Or. nl

Alteração 36
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Insiste no facto de que todas estas 
situações de precariedade impedem aqueles 
que delas sofrem de gozarem os seus 
direitos fundamentais; solicita às 
instituições nacionais, europeias e 
internacionais que considerem o carácter 
multidimensional da grande pobreza que 
atinge todos os domínios da vida humana;

4. Insiste no facto de que todas estas 
situações de precariedade impedem aqueles 
que delas sofrem de gozarem os seus 
direitos fundamentais; solicita às 
instituições nacionais, europeias e 
internacionais que considerem o carácter 
multidimensional da pobreza e da exclusão 
social que atinge todos os domínios da vida 
humana;

Or. en

Alteração 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
N.º 5
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Projecto de parecer Alteração

5. Recorda que as pessoas mais pobres 
referem frequentemente que o facto de 
terem um emprego estável e remunerado 
lhes permite recobrar o orgulho, a 
dignidade, a auto-estima face aos seus 
filhos e às suas famílias; solicita, 
consequentemente, que os percursos de 
inclusão profissional prevejam o 
acompanhamento das pessoas e dos 
trabalhadores mais fracos a fim de que 
possamos realizar uma verdadeira 
sociedade inclusiva, em que sejam 
respeitados os seus cidadãos mais pobres;

Suprimido

Or. en

Alteração 38
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Recorda que as pessoas mais pobres 
referem frequentemente que o facto de 
terem um emprego estável e remunerado 
lhes permite recobrar o orgulho, a 
dignidade, a auto-estima face aos seus 
filhos e às suas famílias; solicita, 
consequentemente, que os percursos de 
inclusão profissional prevejam o 
acompanhamento das pessoas e dos 
trabalhadores mais fracos a fim de que 
possamos realizar uma verdadeira 
sociedade inclusiva, em que sejam 
respeitados os seus cidadãos mais pobres;

5. Recorda que as pessoas mais pobres 
referem frequentemente que o facto de 
terem a certeza dum rendimento digno ou
um emprego estável e remunerado lhes 
permite recobrar o orgulho, a dignidade, a 
auto-estima face aos seus filhos e às suas 
famílias, sendo que, neste contexto, a 
supressão do fosso salarial entre homens 
e mulheres também desempenha um papel 
importante; solicita, consequentemente, 
que os percursos de inclusão profissional 
prevejam o acompanhamento das pessoas e 
dos trabalhadores mais fracos a fim de que 
possamos realizar uma verdadeira 
sociedade inclusiva, em que sejam 
respeitados os seus cidadãos mais pobres;

Or. nl
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Alteração 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Observa que há na UE 20 milhões de 
pessoas, nomeadamente mulheres, ou 
seja, 6% da população total, que são 
trabalhadores pobres e que 36% da 
população trabalhadora estão em risco de 
cair na situação de trabalhadores pobres; 
insta os Estados-Membros a aprovarem 
legislação sobre salários mínimos como 
elemento integral de uma inclusão activa;

Or. en

Alteração 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-B. Afirma que regimes de rendimento 
mínimo adequados constituem condição 
prévia fundamental de uma UE baseada 
na justiça social e na igualdade de 
oportunidades para todos; convida os 
Estados-Membros a assegurarem que seja 
previsto um rendimento mínimo adequado 
para os períodos de desemprego ou de 
transição entre empregos, com especial 
atenção para os grupos de mulheres com 
responsabilidades adicionais;

Or. en
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Alteração 41
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Solicita à União Europeia, aos 
Estados-Membros e às associações da 
sociedade civil organizada que procurem 
que, por ocasião de encontros a diversos 
níveis, não sejam sempre as mesmas as 
crianças delegadas para representar um 
grupo, uma região ou um país; insta os 
actores em causa, a todos os níveis de 
decisão, a dotarem-se de meios para 
permitir que as crianças mais excluídas 
possam exprimir-se levando a cabo com 
elas projectos a longo prazo, sustentadas 
por meios financeiros e humanos 
suficientes; insta os actores em causa a 
favorecerem projectos que permitam o 
encontro entre crianças de diversos meios 
sociais e de diferentes culturas, 
salientando o aspecto pluridisciplinar de 
projectos que visem a criação artística, a 
elaboração do pensamento assim como a 
intervenção das crianças.

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Ria Oomen-Ruijten

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Solicita à União Europeia, aos 
Estados-Membros e às associações da 
sociedade civil organizada que procurem 
que, por ocasião de encontros a diversos 
níveis, não sejam sempre as mesmas as
crianças delegadas para representar um 

6. Solicita à União Europeia, aos 
Estados-Membros e às associações da 
sociedade civil organizada, bem como às 
organizações de base/auto-ajuda criadas 
por pessoas com experiência de pobreza,
que procurem que, por ocasião de 
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grupo, uma região ou um país; insta os 
actores em causa, a todos os níveis de 
decisão, a dotarem-se de meios para 
permitir que as crianças mais excluídas 
possam exprimir-se levando a cabo com 
elas projectos a longo prazo, sustentadas 
por meios financeiros e humanos 
suficientes; insta os actores em causa a 
favorecerem projectos que permitam o 
encontro entre crianças de diversos meios 
sociais e de diferentes culturas, salientando 
o aspecto pluridisciplinar de projectos que 
visem a criação artística, a elaboração do 
pensamento assim como a intervenção das 
crianças.

encontros a diversos níveis, cada vez mais
crianças de diversas culturas e meios 
sociais tenham oportunidade de
representar a sua região ou país; insta a 
UE e os Estados-Membros, para este fim, 
a reconhecerem as organizações e as 
redes internacionais anti-pobreza (como a 
REAP) como organizações sociais e a 
dar-lhes apoio estrutural; insta a UE e os 
Estados-Membros a zelarem pela inclusão 
destas organizações de base na respectiva 
política, a fim de libertar meios, a todos os 
níveis de decisão, para permitir que as 
crianças excluídas possam exprimir-se 
levando a cabo com elas projectos a longo 
prazo, sustentadas por meios financeiros e 
humanos suficientes; insta os actores em 
causa a favorecerem projectos que 
permitam o encontro entre crianças de 
diversos meios sociais e de diferentes 
culturas, salientando o aspecto 
pluridisciplinar de projectos que visem a 
criação artística e projectos onde elas 
possam expressar as suas próprias ideias 
sobre eventuais soluções e também as 
transmitir a outros ("peer exchange").

Or. nl

Alteração 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que concebam um 
método aberto de coordenação no 
domínio dos serviços sociais, a fim de 
formular recomendações sobre a melhor 
forma de dar resposta à necessidade de
serviços de prestação de cuidados na 
Europa (por exemplo, organização e 
financiamento da guarda de crianças e da 
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prestação de cuidados a outras pessoas 
dependentes), incluindo a definição de 
objectivos e indicadores precisos, com  o 
objectivo de disponibilizar até 2015 em 
toda a UE estruturas de guarda de 
crianças para 90% das crianças, desde o 
nascimento até à idade da escolaridade 
obrigatória, bem como um nível suficiente 
de estruturas de prestação de cuidados a 
outras pessoas dependentes;  sublinha que 
todos estes serviços devem satisfazer 
critérios de baixo preço, acessibilidade e 
qualidade, para que a prestação de  
cuidados às crianças e aos dependentes 
deixe de ser um "risco de pobreza", 
nomeadamente para as mulheres;

Or. en

Alteração 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Exorta à participação, sem 
obstáculos e limitações, na educação, na 
formação e na aprendizagem ao longo de 
vida, bem como na educação no domínio 
da boa gestão dos recursos financeiros;

Or. fr

Alteração 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Sublinha a necessidade de promover 



AM\726647PT.doc 27/33 PE407.714v01-00

PT

a participação de alunos dos dois sexos  
na composição das turmas ou na 
frequência das faculdades com numerus 
clausus, bem como de aumentar as 
possibilidades de  intercâmbios culturais 
ou educativos, inclusive durante as férias, 
a fim de proporcionar às pessoas com 
menos recursos a possibilidade de 
participarem plenamente na sociedade do 
conhecimento e da cultura;

Or. fr

Alteração 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Projecto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-C. Preconiza a utilização do método 
aberto de coordenação entre os 
Estados-Membros e a todos os outros 
níveis de governação;

Or. fr

Alteração 47
Mary Honeyball 

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Exorta os Estados-Membros a 
assegurarem que todas as crianças, 
nomeadamente as que vivem em situação 
de pobreza, tenham oportunidade de 
participar na vida social, recreativa, 
desportiva e cultural;

Or. en
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Alteração 48
Mary Honeyball 

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Convida as Instituições Europeias e 
os Estados-Membros a reconhecerem que 
os pais e mães sozinhos com filhos a 
cargo incorrem em maiores riscos de 
pobreza e a preverem disposições 
especiais para estes tipos de famílias;

Or. en

Alteração 49
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Considera que o risco de cair na 
pobreza é maior para as mulheres do que 
para os homens, nomeadamente na 
velhice, pois os sistemas de segurança 
social baseiam-se com frequência no 
princípio do emprego remunerado 
contínuo; insta a que seja reconhecido o 
direito individualizado a um rendimento 
mínimo adequado, que não seja 
condicionado pelas contribuições 
relacionadas com o emprego;

Or. en
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Alteração 50
Ilda Figueiredo 

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Salienta que a percentagem de 
emprego a tempo parcial na UE é de 31% 
para as mulheres e de 7,4% para os 
homens; sublinha que o emprego a tempo 
parcial das mulheres consiste 
frequentemente em trabalhos menores e 
marginais, a tempo parcial, mal 
remunerados e com protecção social 
insuficiente; observa que as mulheres 
incorrem assim em maior risco de cair na 
pobreza, nomeadamente na velhice, pois 
as pensões a que o emprego a tempo 
parcial dá direito em muitos casos não são 
suficientes para levar uma vida 
independente;

Or. en

Alteração 51
Christa Prets 

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Sublinha a importância de apoiar a 
reunificação das crianças da rua, das 
crianças vítimas de tráfico e dos menores 
desacompanhados com as suas famílias, 
tendo em consideração em todos os casos 
o interesse superior da criança; sublinha 
que essa reunificação deve ser 
acompanhada por medidas especiais de 
reintegração social, quando foi a situação 
socioeconómica que levou a criança a 
iniciar actividades ilícitas de obtenção de 
rendimentos, prejudiciais para a sua 
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saúde física e moral, tais como a 
prostituição e o tráfico de droga;

Or. en

Alteração 52
Christa Prets 

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Exorta o Eurostat a estabelecer uma 
ligação com o conjunto de indicadores 
que estão a ser definidos para 
acompanhar o impacto da actividade da 
UE no bem-estar e nos direitos da 
criança, por encomenda da Agência dos 
Direitos Fundamentais da UE; chama a 
atenção para a necessidade de a 
Comissão, a Agência dos Direitos 
Fundamentais e os Estados-Membros 
desenvolverem esforços comuns e 
trabalharem em cooperação com os 
organismos das Nações Unidas, as 
organizações internacionais e os centros 
de investigação, com vista a melhorar a 
recolha de dados estatísticos comparáveis 
sobre a situação das crianças na UE1; 
convida os Estados-Membros a tomarem 
todas as medidas possíveis para respeitar 
a recomendação formulada no Relatório 
sobre pobreza e bem-estar infantil do 
Comité de Protecção Social, aprovado em 
17 de Janeiro de 2008, em que se sublinha 
que os Estados-Membros devem rever as 
diferentes fontes de dados disponíveis a 
nível nacional e sub-nacional sobre 
crianças em situações vulneráveis;

Or. en

                                               
1 2007/2093(INI).
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Alteração 53
Christa Prets 

Projecto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-C. Exorta os Estados-Membros a terem 
em consideração que o círculo vicioso da 
extrema pobreza, da vulnerabilidade, da 
discriminação e da exclusão social coloca 
especialmente em risco as crianças, 
nomeadamente as crianças da rua, e que 
são necessárias medidas diferenciadas e 
individualizadas para fazer face a 
privações múltiplas; insta os 
Estados-Membros a apoiarem um esforço 
conjunto europeu de luta contra o tráfico 
de crianças e a prostituição infantil, a 
toxicodependência infantil, a violência 
contra as crianças e a delinquência 
juvenil;

Or. en

Alteração 54
Christa Prets 

Projecto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-D. Recorda a importância de uma 
educação e uma formação profissional de 
boa qualidade, que permitam aos jovens 
obter "bons empregos", para o 
desenvolvimento emocional, social, físico 
e cognitivo desses jovens e para 
interromper o ciclo intergeracional da 
pobreza; convida os Estados-Membros a 
assegurarem que esses serviços sejam 
prestados de forma acessível e eficaz aos 
grupos de crianças e jovens mais 
marginalizados, independentemente da 
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sua raça, origem étnica, sexo, idade ou 
deficiências; solicita que sejam criados 
serviços educativos específicos, que 
incluam a educação não formal, e que 
sejam tomadas medidas temporárias e não 
discriminatórias de apoio às crianças que 
não têm acesso ao ensino geral;

Or. en

Alteração 55
Christa Prets 

Projecto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-E. Convida a UE, os Estados-Membros 
e as associações da sociedade civil 
organizada a assegurar que a 
participação das crianças seja sempre 
organizada de acordo com os princípios 
fundamentais de uma participação segura 
e significativa;

Or. en

Alteração 56
Christa Prets 

Projecto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-F. Recorda que a extrema pobreza e a 
marginalização comprometem 
gravemente o desenvolvimento das 
crianças da rua, tornando-as 
especialmente vulneráveis à violência 
física, mental e sexual, vedando-lhes o 
acesso a serviços de qualidade e 
impelindo-as para actividades ilícitas que 
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as colocam à margem da sociedade e 
restringem as suas oportunidades de 
acesso ao mercado de trabalho; incita os 
Estados-Membros a tomarem medidas 
concretas e específicas de resposta às 
necessidades das crianças da rua e a 
coordenarem melhor a acção das 
autoridades centrais, regionais e locais, a 
fim de superar as insuficiências dos 
métodos normais de intervenção neste 
domínio; sublinha a dimensão crescente, 
a nível europeu, do fenómeno das 
crianças da rua e exorta a uma acção 
coordenada conjunta que aborde as 
causas profundas da extrema 
marginalização e pobreza das crianças da 
rua e das suas famílias, melhore o seu 
acesso a serviços de qualidade e combata 
o crime organizado; convida o Conselho a 
assumir a nível da UE, com base na 
resolução de 16 de Janeiro de 2008 do 
Parlamento Europeu intitulada "Rumo a 
uma estratégia da UE sobre os direitos da 
criança"1, o compromisso de acabar com 
o fenómeno das crianças da rua até 2015;

Or. en

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0012.
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