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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel do rendimento mínimo no combate à pobreza e na promoção de uma 
sociedade inclusiva na Europa
(2010/2039(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 4.º, 9.º, 14.º, 19.º, 151.º e 153.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, reiterada por 
ocasião da Conferência Mundial sobre os Direitos do Homem de 1993, nomeadamente os 
seus artigos 3.º, 16.º, 18.º, 23.º, 25.º, 26.º e 29.º,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 
adoptado pelas Nações Unidas em 1966,

– Tendo em conta os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, definidos pelas Nações 
Unidas em 2000, nomeadamente a erradicação da pobreza extrema e da fome (primeiro 
objectivo), a garantia de acesso universal ao ensino básico (segundo objectivo) e a 
promoção da igualdade entre homens e mulheres (terceiro objectivo),

– Tendo em conta as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) n.os 26 e 
131 sobre a fixação dos salários mínimos,

– Tendo em conta o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT),

– Tendo em conta a agenda do trabalho digno das Nações Unidas e da OIT,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, nomeadamente as suas 
disposições relativas aos direitos sociais1,

– Tendo em conta a Recomendação 92/441/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1992, 
relativa a critérios comuns respeitantes a recursos e prestações suficientes nos sistemas de 
protecção social (recomendação relativa ao rendimento mínimo)2,

– Tendo em conta a Recomendação 92/442/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1992, 
relativa à convergência dos objectivos e políticas de protecção social3,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Emprego, Política Social, Saúde e 
Consumidores», adoptadas na 2916.ª reunião de 16 e 17 de Dezembro de 20084,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1098/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

                                               
1  JO C 364 de 18.12.2000.
2  JO L 245 de 26.8.1992, p. 46 a 48.
3  JO L 245 de 26.8.1992, p. 49 a 52.
4  Conselho da União Europeia, Comunicado de imprensa, 16825/08 (Presse 358) p. 18.
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22 de Outubro de 2008, relativa ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social (2010)5,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2006, sobre um modelo social 
europeu para o futuro6,

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Outubro de 2008 sobre a promoção da inclusão 
social e o combate à pobreza, nomeadamente a pobreza infantil, na UE7,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Maio de 2009 sobre a Agenda Social Renovada8,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Maio de 2009 sobre a inclusão activa das pessoas 
excluídas do mercado de trabalho9,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada «Europa 
2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo»10,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que a Agenda Social da Comissão Europeia para 2005-2010 avançou com a 
designação de 2010 como o “Ano Europeu do combate à pobreza e à exclusão social” com 
o objectivo declarado de reafirmar e reforçar o empenho político da UE, manifestado no 
início da Estratégia de Lisboa, em tomar medidas “com impacto decisivo no que respeita à 
erradicação da pobreza”,

B. Considerando que, apesar de todas as declarações sobre a diminuição da pobreza, 
agravaram-se as desigualdades sociais e 17% da população (ou seja, cerca de 85 milhões 
de pessoas), no final de 2008, vivia abaixo do limiar de pobreza, mesmo depois das 
transferências sociais11), enquanto em 2005 essa percentagem era de 16% e em 2000 era 
de 15% na UE15,

C. Considerando que a taxa de risco de pobreza é mais elevada para as crianças e jovens até 
aos 17 anos do que para a população total, atingindo, em 2008, 20% na UE27, registando-
se as taxas mais elevadas na Roménia (33%), Bulgária (26%), Itália e Letónia (25%), 
Espanha (24%), Grécia, Portugal, Lituânia e Reino Unido (23% cada) e Polónia (22%),

D. Considerando que as pessoas idosas estão também expostas a um risco de pobreza mais 
elevado do que a população em geral, atingindo, em 2008, cerca de 19% da população de 
65 anos ou mais na UE27,

                                               
5 JO L 298 de 7.11.2008, p.20.
6 Textos aprovados, P6_TA(2006)0340.
7  JO C 9E de 15.1.2010, p. 11.
8  Textos aprovados: P6_TA(2009)0370.
9  Textos aprovados: P6_TA(2009)0371.
10  COM(2010) 2020 de 3.3.2010.
11 Limiar de pobreza calculada em cada país como 60% do rendimento mediano desse país, o que é inferior ao 
rendimento médio.
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E. Considerando que a proliferação do trabalho precário e dos salários baixos faz com que 
aumente a percentagem de trabalhadores ameaçados de risco de pobreza; é de 8% a taxa 
média da população que tendo um emprego estava ameaçada de pobreza na EU27, em 
2008, com taxas mais elevadas na Roménia (17%), Grécia (14%), Polónia e Portugal 
(12% cada), Espanha e Letónia (11% cada),

F. Considerando que a maioria da população em risco de pobreza são mulheres devido ao 
desemprego, ao trabalho precário e mal pago, às discriminações salariais e às pensões e 
reformas mais baixas,

G. Considerando que o Ano Europeu de Combate à Pobreza deverá ter um impacto crucial na 
sensibilização para a exclusão social e na promoção da inclusão activa, o que exige uma 
redistribuição justa dos rendimentos e da riqueza e pressupõe medidas que assegurem uma 
efectiva coesão económica e social,

H. Considerando que os objectivos e princípios orientadores do Ano Europeu de Luta Contra 
a Pobreza são: reconhecimento dos direitos, responsabilidade partilhada e participação, 
coesão, empenho e acções concretas,

I. Considerando que a União Europeia se comprometeu a cumprir os Objectivos do Milénio 
das Nações Unidas e a Resolução que proclama a Segunda Década das Nações Unidas 
para a erradicação da pobreza (2008-2017),

J. Considerando a natureza multidimensional da pobreza e da exclusão social, a existência 
de grupos populacionais particularmente vulneráveis (crianças, mulheres e pessoas 
idosas), incluindo também as pessoas com deficiência, os imigrantes, as famílias 
numerosas ou monoparentais, os doentes crónicos e os sem abrigo, bem como a 
necessidade de integrar a prevenção e o combate à pobreza e à exclusão noutras políticas, 
com a garantia de acesso universal a serviços públicos, a empregos de qualidade e com 
direitos e a um rendimento que permita viver com dignidade,

K. Considerando a necessidade de estabelecer um objectivo global, dando prioridade à 
coesão económica e social e à defesa dos direitos humanos fundamentais, o que implica 
um equilíbrio entre as políticas económicas, de emprego, sociais e ambientais e uma 
redistribuição justa da riqueza e do rendimento,

L. Considerando a necessidade de garantir a aplicação, o aumento e a melhor utilização dos 
fundos estruturais na realização da inclusão social e na criação de emprego de qualidade,

M. Considerando o papel dos sistemas de protecção social para assegurar o nível de coesão 
social necessário ao desenvolvimento visando garantir a inclusão social, o que também 
implica melhorar o nível de formação das pessoas excluídas do mercado de trabalho e 
garantir a igualdade de oportunidades no exercício dos direitos fundamentais,

N. Considerando que, segundo um recente inquérito Eurobarómetro sobre as atitudes dos 
cidadãos da UE face à pobreza, a grande maioria (73%) considera que a pobreza é um 
problema que alastra nos respectivos países, 89% exige aos seus governos uma acção 
urgente para o combater e 74% espera que a UE desempenhe também um importante 
papel neste contexto,
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1. Salienta a necessidade de medidas concretas que efectivamente reduzam de forma 
significativa a pobreza e exclusão social, promovendo uma redistribuição justa do 
rendimento e da riqueza, dando também significado e conteúdo ao Ano Europeu de Luta 
Contra a Pobreza e ao cumprimento dos Objectivos do Milénio, incluindo a garantia de 
um rendimento mínimo adequado em toda a União Europeia;

2. Sublinha a natureza multidimensional da pobreza e da exclusão social e insiste na 
dimensão e na sustentabilidade social das políticas macroeconómicas como parte 
integrante da estratégia para sair da crise e da coesão económica e social, o que implica 
alteração das prioridades e das políticas, designadamente monetárias, do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, das políticas de concorrência, do mercado interno, 
orçamentais e fiscais;

3. Insiste na promoção da integração e inclusão social, na perspectiva de assegurar o 
cumprimento dos direitos humanos fundamentais, e em compromissos claros em relação à 
formulação das políticas da União Europeia e nacionais para lutar contra a pobreza e 
exclusão social, visando assegurar o acesso universal a serviços públicos de saúde, 
educação e formação profissional, alojamento, protecção social, além do emprego com 
direitos, salários justos, reformas dignas e um rendimento adequado para todos;

4. Regista que a Comissão Europeia no seu documento “Estratégia Europa 2020” anuncia 
que a saída da situação de risco de pobreza de 20 milhões de pessoas é um dos cinco 
objectivos para a UE; considera que, no mínimo, é preciso duplicar esse objectivo e torná-
lo credível com medidas apropriadas;

5. Considera que a diversificada experiência de rendimentos mínimos, acompanhados de 
medidas de inserção social, demonstra que esta é uma via complementar essencial para 
combater a pobreza e exclusão social, pelo que solicita à Comissão Europeia uma 
iniciativa que apoie estas experiências, tenha em conta as melhores práticas e permita a 
cobertura universal de um rendimento mínimo adequado na União Europeia como medida 
de prevenção contra a pobreza e para garantir a justiça social e a igualdade de 
oportunidades para todos, sem pôr em causa as especificidades de cada Estado-Membro;

6. Sublinha a urgência da elaboração e utilização de indicadores económico-sociais 
adequados em diferentes domínios (saúde, alojamento, educação, rendimentos, emprego), 
que permitam acompanhar e medir os progressos na luta contra a pobreza e pela inclusão 
social, a apresentar anualmente por ocasião do Dia Mundial de Luta Contra a Miséria (17 
de Outubro), dando destaque à sua evolução, tendo em conta o género, escalões etários, 
agregado familiar, situações de deficiência, imigração, doença crónica e os diversos níveis 
de rendimentos (60% do rendimento mediano, 50% do rendimento mediano; 40% do 
rendimento mediano), de forma a ter em conta a pobreza relativa, a pobreza extrema e os 
grupos mais vulneráveis;

7. Insiste na participação das pessoas em situação de pobreza e das respectivas organizações 
representativas na elaboração das políticas, das medidas, dos indicadores e da sua 
aplicação a nível europeu, nacional, regional e local;

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos parlamentos e governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. A pobreza e a exclusão social

Os últimos dados estatísticos sobre a pobreza e exclusão social foram publicados pelo 
Eurostat,12 (Janeiro de 2010) sobre as condições de vida em 2008 (ver Quadro I).

Aí, pode-se constatar que, apesar de todas as declarações sobre a diminuição da pobreza, 
agravaram-se as desigualdades sociais e há cerca de 85 milhões de pessoas ameaçadas de 
pobreza na União Europeia (17% dos cerca de 500 milhões de habitantes da União Europeia, 
no final de 2008, viviam abaixo do limiar de pobreza, mesmo depois das transferências 
sociais13), enquanto em 2005 essa percentagem era de 16% e em 2000 era de 15% na UE15.

A taxa de risco de pobreza é mais elevada para as crianças e jovens até aos 17 anos do que 
para a população total, atingindo 20% na UE27, ou seja, uma em cada cinco crianças e jovens 
são vítimas da pobreza, registando-se as taxas mais elevadas na Roménia (33%), Bulgária 
(26%), Itália e Letónia (25%), Espanha (24%), Grécia, Portugal, Lituânia e Reino Unido 
(23% cada) e Polónia (22%); as taxas mais baixas estavam na Dinamarca (9%), Eslovénia e 
Finlândia (12% cada).

As pessoas idosas estão também expostas a um risco de pobreza mais elevado do que a 
população em geral, atingindo, em 2008, cerca de 19% da população de 65 anos ou mais na 
UE27.

Entretanto, aumenta o número de trabalhadores pobres. São mais de 19 milhões de 
trabalhadores em situação de pobreza. Isto significa que, embora o facto de ter um emprego 
reduza sensivelmente o risco de pobreza, a proliferação do trabalho precário e dos salários 
baixos faz com que aumente a percentagem de trabalhadores ameaçados de risco de pobreza, 
atingindo a taxa média de 8% da população que, tendo um emprego, estava ameaçada de 
pobreza na UE27, em 2008, tendo taxas mais elevadas a Roménia (17%), Grécia (14%), 
Polónia e Portugal (12% cada), Espanha e Letónia (11% cada).
Para ter um quadro mais vasto da exclusão social na União Europeia, é possível completar a 
taxa de risco de pobreza, que é uma medida relativa, com a taxa de privação material, que 
mede a exclusão social em termos mais absolutos. A taxa de privação material define-se como 
a falta não desejada de pelo menos três elementos materiais entre nove. Esses nove elementos 
que compõem este indicador são: 

- a capacidade de fazer face a uma despesa imprevista
- a capacidade de gozar uma semana de férias anual fora do seu domicílio
- a existência de pagamentos atrasados (prestações de compras a crédito da casa, do 

carro ou outras facturas atrasadas)
- a capacidade de ter uma refeição composta de carne, peixe ou equivalente 

vegetariano todos os dias

                                               
12 Condições de vida em 2008 – Eurostat de 18/01/10
13 Limiar de pobreza calculado em cada país como 60% do rendimento mediano desse país, o que é inferior ao 
rendimento médio.
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- a capacidade de aquecer convenientemente a sua habitação
- a posse de uma máquina de lavar
- a posse de um televisor a cores
- a posse de um telefone 
- a posse de uma viatura pessoal

Como se pode ver no Quadro II, esta taxa de privação material, a nível da União Europeia, 
em 2008, situava-se também em 17%, mas era muito superior em dez Estados-membros: 51% 
na Bulgária, 50% na Roménia, 37% na Hungria, 35% na Letónia, 32% na Polónia, 28% na 
Eslováquia, 27% na Lituânia, 23% em Chipre e Portugal, 22% na Grécia.

É essencial integrar a prevenção e o combate à pobreza e à exclusão noutras políticas, 
incluindo a garantia de acesso universal a serviços públicos, a empregos de qualidade e com 
direitos e a um rendimento que permita viver com dignidade. O que implica mudanças e 
rupturas nas actuais políticas da União Europeia.

É preciso não esquecer que, segundo um recente inquérito Eurobarómetro sobre as atitudes 
dos cidadãos da UE face à pobreza, a grande maioria (73%) considera que a pobreza é um 
problema que alastra nos respectivos países, 89% exige aos seus governos uma acção urgente 
para o combater e 74% espera que a UE desempenhe também um importante papel neste 
contexto.

2. Ano Europeu de Luta Contra a Pobreza

A Agenda Social da Comissão Europeia para 2005-2010 avançou com a designação de 2010 
como o “Ano Europeu do combate à pobreza e à exclusão social” com o objectivo declarado 
de reafirmar e reforçar o empenho político da UE, manifestado no início da Estratégia de 
Lisboa, em tomar medidas “com impacto decisivo no que respeita à erradicação da pobreza”.

O estudo do Eurostat14 sobre o risco de pobreza antes e depois das transferências sociais, por 
idade e género, relativamente a 2007, constata a importância das transferências sociais para a 
prevenção da pobreza, embora as mulheres e as crianças continuem a ser as mais atingidas, 
devido ao desemprego, ao trabalho precário e mal pago, às discriminações salariais e nas 
pensões e reformas. (ver quadro abaixo). 

                                               
14 “Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010”
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Antes das transferências sociais – risco de pobreza

Menos de 18 
anos  

Mais de 65 
anos

Homens Mulheres

UE27 33% 24% 25% 27%

Depois das transferências sociais – risco de pobreza

Menos de 18 
anos  

Mais de 65 
anos

Homens Mulheres

UE27 20 20 16 18

É preciso ter em conta os objectivos e princípios orientadores do Ano Europeu de Luta Contra 
a Pobreza, e que são: reconhecimento dos direitos, responsabilidade partilhada e participação, 
coesão, empenho e acções concretas. São necessárias medidas concretas para que, no plano da 
União Europeia e a nível dos Estados-Membros, se integrem estes objectivos nas políticas 
gerais, incluindo nas medidas contra a crise económica e social, para que se lhes dê conteúdo 
prático e para que tenha efeitos concretos de redução da pobreza.

Por outro lado, importa assinalar que a União Europeia se comprometeu a cumprir os 
Objectivos do Milénio da Nações Unidas e a Resolução que proclama a Segunda Década das 
Nações Unidas para a erradicação da pobreza (2008-2017). O que, lamentavelmente, não 
encontra expressão no documento da Comissão Europeia “Estratégia Europa 2020” que se 
limita a considerar que a saída da situação de risco de pobreza de 20 milhões de pessoas é um 
dos cinco objectivos para a União Europeia. Ora, esta proposta não só significa um recuo 
relativamente aos objectivos iniciais da Estratégia de Lisboa, como impede sequer uma
aproximação aos Objectivos do Milénio de diminuir para metade o número de pessoas que 
viviam abaixo do limiar da pobreza. Por isso, no mínimo, é preciso duplicar esse objectivo e 
torná-lo credível com medidas apropriadas.

É preciso apostar na promoção da integração e inclusão social, na perspectiva de assegurar o 
cumprimento dos direitos humanos fundamentais, e em compromissos claros em relação à 
formulação das políticas da União Europeia e nacionais para lutar contra a pobreza e exclusão 
social, visando assegurar o acesso universal a serviços públicos essenciais e o direito à saúde, 
educação e formação profissional, alojamento, protecção social, emprego com direitos, 
salários justos, reformas dignas e um rendimento adequado para todos.

A natureza multidimensional da pobreza e da exclusão social exige que haja uma dimensão 
social, visando a sustentabilidade social das políticas macroeconómicas como parte integrante 
da estratégia para sair da crise e da coesão económica e social, o que implica alteração das
prioridades e das políticas, designadamente monetárias, incluindo do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, das políticas de concorrência, do mercado interno, orçamentais e fiscais. Impõe-
se também estabelecer um objectivo global, dando prioridade à coesão económica e social e à 
defesa dos direitos humanos fundamentais, o que implica um equilíbrio entre as políticas 
económicas, de emprego, sociais e ambientais e uma redistribuição justa da riqueza e do 
rendimento. 
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3. Papel do rendimento mínimo na luta contra a pobreza e pela inclusão social

Já vimos que a melhor forma de combater a pobreza e exclusão social é a prevenção, o que 
exige:

- melhorar a qualidade dos empregos e dos salários, base essencial para o 
desenvolvimento e a saída da crise;

- estabelecer um verdadeiro direito ao rendimento, considerado como um 
investimento social básico;

- garantir reformas, pensões e complementos familiares justos;
- assegurar o acesso universal a serviços públicos de qualidade.

Simultaneamente com a prioridade ao emprego com direitos, com qualidade e salários justos, 
garantindo a todos os que estão a trabalhar que saíam da situação de pobreza, é preciso ter em 
conta que são mais de 23 milhões as pessoas que se encontram no desemprego, que estão 
excluídas do mercado de trabalho, a quem é necessário garantir subsídios de desemprego que 
lhes permita viver dignamente. 

É conhecido o importante papel dos sistemas de protecção social para assegurar o nível de 
coesão social necessário ao desenvolvimento económico e social, garantir a inclusão social, 
melhorar o nível de formação das pessoas excluídas do mercado de trabalho, garantir o 
exercício dos direitos fundamentais e a igualdade de oportunidades.

Há camadas da população e grupos mais vulneráveis, não esquecendo as pessoas com 
deficiência, os imigrantes, as famílias numerosas ou monoparentais, os doentes crónicos e os 
sem abrigo, que precisam de apoios que lhes garantam um rendimento digno. A diversificada 
experiência de rendimentos mínimos na maioria dos países da União Europeia, acompanhados 
de medidas de inserção social, demonstra que esta é uma via complementar essencial para 
prevenir a pobreza e exclusão social. 

Por isso, peça chave nos sistemas de protecção social, a provisão de um rendimento mínimo 
pode definir-se como um montante financeiro garantido para aqueles que não podem obtê-lo 
sem ajuda. O direito a um rendimento mínimo é universal (aplicável a todos os cidadãos) e 
não é contributivo (não precisa de pagamentos periódicos para um fundo, como os seguros).

Esta medida existe em vários países europeus e caracteriza-se, nas suas diversas formulações, 
pela garantia de um nível mínimo de rendimentos, considerado indispensável à subsistência 
dos cidadãos, a par do desenvolvimento de incentivos para que os seus beneficiários se 
autonomizem em relação a esse apoio. Foi incentivado pela Recomendação 92/441/ECC que 
adoptou a definição de critérios comuns sobre “recursos suficientes e assistência social nos 
sistemas de protecção social”.

Na Agenda Social, publicada em Fevereiro de 2005, a Comissão Europeia reiterou o seu 
compromisso em publicar uma comunicação sobre o tema, o que fez em Fevereiro de 2006, 
mas apenas sob a forma de Consulta. 
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É, pois, tempo de voltar aos compromissos anteriores que remontam a 1992, mas 
completando-os e melhorando a sua eficácia, acautelando que a chamada “inclusão activa” 
não signifique retrocessos para todos os que têm poucas probabilidades de entrar no mercado 
de trabalho com direitos e salários justos, o que exige a participação em todo o processo dos 
pobres e excluídos, dos trabalhadores e das organizações sociais e sindicais que os 
representam.
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Quadro I - Limiar de pobreza e taxa de risco de pobreza
Taxa de risco de pobreza para a população:Limiar de 

pobreza
(em PPC)

Total Idade de
0 a 17 anos

Idade de
65 ou mais 

Tendo um 
emprego

UE27 - 17 p 20p 19p 8p
Bélgica 10100 15 17 21 5
Bulgária 2800 21 26 34 7

Rep. Checa 5800 9 13 7 4
Dinamarca 10500 12 9 18 5
Alemanha 10600 15 15 15 7

Estónia 4700 19 17 39 7
Irlanda 10900 16 18 21 6
Grécia 7200 20 23 22 14

Espanha 8400 20 24 28 11
França 9700 13 17 11 7
Itália 9000 19 25 21 9

Chipre 11300 16 14 49 6
Letónia 4400 26 25 51 11
Lituânia 4200 20 23 29 9

Luxemburgo 16500 13 20 5 9
Hungria 4000 12 20 4 5
Malta 7800 15 20 22 5

P. Baixos 11300 11 13 10 5
Áustria 11200 12 15 15 6
Polónia 3900 17 22 12 12
Portugal 5800 18 23 22 12
Roménia 1900 23 33 26 17
Eslovénia 8400 12 12 21 5
Eslováquia 4000 11 17 10 6
Finlândia 9600 14 12 23 5

Suécia 10400 12 13 16 7
Reino Unido 11600p 19p 23p 30p 9p
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Quadro II  -   Privação material, 2008
Percentagem da população não tendo meios de:Taxa de 

privação 
material

Semana de 
férias fora

Aquecimento
Adequado da 

casa

Refeição 
completa 
todos os 

dias

Viatura 
pessoal

UE27 17e 37 10e 9 9
Bélgica 12 26 6 5 6
Bulgária 51 59 34 30 28

Rep. Checa 16 39 6 12 11
Dinamarca : 10 : 2 8
Alemanha 13 25 6 11 5

Estónia 12 44 1 5 17
Irlanda 14 30 4 3 9
Grécia 22 50 15 7 9

Espanha 9 34 5 2 5
França 13 32 5 8 4
Itália 16 40 11 8 3

Chipre 23 46 29 5 1
Letónia 35 55 17 23 24
Lituânia 27 60 22 19 13

Luxemburgo 4 12 1 2 2
Hungria 37 67 10 26 20
Malta 13 65 9 10 2

P. Baixos 5 14 2 2 5
Áustria 14 28 4 13 7
Polónia 32 63 20 21 17
Portugal 23 64 35 4 9
Roménia 50 76 25 19 49
Eslovénia 17 30 6 12 3
Eslováquia 28 57 6 29 20
Finlândia 9 18 2 3 8

Suécia 5 11 1 2 3
Reino Unido 11 24 6 4 5


