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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 

Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que, em 2015, 23,7 % da população e 12,5 % dos trabalhadores com mais 

de 18 anos na UE-28 estavam em risco de pobreza e de exclusão social1; 

B. Considerando que, em 2015, 17,3 % da população da UE-28 estava especificamente em 

risco de pobreza2; que, segundo o Eurostat, este indicador específico não mede riqueza ou 

pobreza, indicando sim que uma pessoa tem - em comparação com outras pessoas no 

mesmo país - baixos rendimentos, o que não equivale, necessariamente, a um baixo nível 

de vida; 

C. Considerando que o número acumulado de pessoas em risco de pobreza e exclusão social 

aumentou em cerca de 1,6 milhões na UE (mais +5,5 milhões na área do euro) entre 2008 

e 2015, o que contrasta com o objetivo da Estratégia Europa 2020 de reduzir esse número 

em 20 milhões até 2020; 

D. Considerando que, de acordo com a metodologia desenvolvida pelo Eurostat3, o limiar do 

risco de pobreza foi fixado em 60 % da mediana nacional do rendimento disponível 

equivalente (referente ao agregado familiar, depois das deduções);  

 

E. Considerando que a Europa é uma das regiões mais prósperas do mundo, apesar de dados 

recentes sobre a pobreza monetária porem em evidência o aumento da pobreza e da 

situação de graves privações materiais na Europa; 

F. Considerando que a pobreza monetária é apenas uma parte do conceito global de pobreza, 

que não diz unicamente respeito aos recursos materiais, mas cobre também os recursos 

sociais, nomeadamente a educação, a saúde e o acesso a serviços; 

G. Tendo em conta a Declaração Schuman de 9 de maio de 1950, que instava à 

«harmonização no progresso das condições de vida da mão de obra»; 

H.  Considerando que alguns Estados-Membros têm de lidar com graves défices orçamentais 

e níveis de endividamento acrescidos e, por isso, fizeram cortes nas despesas sociais, que 

têm afetado os sistemas públicos de saúde, de educação, de proteção social e de habitação 

e, em particular, o acesso, adequação, disponibilidade e qualidade dos serviços conexos, 

com um impacto desproporcionado nos elementos mais desfavorecidos da sociedade 

nesses Estados-Membros; 

I. Considerando que as reformas estruturais dos mercados de trabalho e a consolidação 

orçamental tiveram efeitos negativos, na medida em que agravaram o fosso entre 

Estados-Membros em matéria de condições de vida e de rendimentos efetivos das 

famílias, provocando disparidades na União Europeia; considerando, por exemplo, que o 

                                                 
1 Eurostat,  «Pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social», de dezembro de 2016 - 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
2 Eurostat, ibid. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate 
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nível de vida médio de 10 % dos agregados familiares mais pobres em França é superior 

ao nível de vida médio da população portuguesa no seu conjunto e que o nível de vida 

médio de 1 % dos agregados familiares mais ricos no Luxemburgo é 75 vezes superior ao 

nível de vida médio dos 10 % mais pobres na Roménia; 

J. Considerando que as políticas de rendimento mínimo atuam como um estabilizador 

automático e que a recessão foi menos severa nos países com regimes sólidos de apoio ao 

rendimento efetivo das famílias; 

K.  Considerando que os esquemas de elisão e evasão fiscais geram condições de concorrência 

desiguais na UE e privam os Estados-Membros de um vasto volume de receitas que, de 

outro modo, contribuiria para um financiamento capaz de assegurar a robustez de políticas 

públicas e sociais de previdência, reduzindo além disso o investimento governamental na 

criação de melhores condições para o crescimento económico, no aumento dos 

rendimentos e em políticas sociais; que este fenómeno constitui um grave problema para a 

UE; 

L.  Considerando que a educação, as transferências e prestações sociais redistributivas, uma  

política fiscal justa e uma política de emprego sustentável são fatores importantes para 

atenuar as desigualdades de rendimentos, reduzir a taxa de desemprego e diminuir a 

pobreza;  

M. Considerando a diferente propensão para o consumo dos vários quintis de rendimento1; 

que, como parece, as políticas de apoio aos setores sociais mais desfavorecidos da UE 

beneficiarão toda a economia e tenderão a ser neutrais do ponto de vista orçamental; que 

o FMI concluiu que, quando a parcela de rendimentos dos 20 % superiores aumenta 1 

ponto percentual, a taxa de crescimento do PIB é efetivamente 0,08 pontos percentuais 

inferior nos cinco anos seguinte e que, ao invés, um aumento semelhante na parcela de 

rendimentos dos 20 % inferiores (os pobres) está associado a um crescimento superior em 

0,38 pontos percentuais2; 

N. Considerando que a introdução e o reforço das políticas de rendimento mínimo, se 

devidamente combinados com outras medidas e políticas relativas ao mercado social e 

laboral, podem ser uma forma de combater a pobreza e promover a inclusão social e o 

acesso ao mercado de trabalho; 

O. Considerando que vários estudos mostram que a pobreza afeta negativamente o 

crescimento económico3; 

                                                 
1  Ver: Banco Central Europeu, «The distribution of wealth and the marginal propensity to consume» (A 

distribuição da riqueza e a propensão marginal para o consumo), Documento de trabalho n.º 1655, março de 

2014 
2 Relatório do FMI, «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective» (Causas e efeitos 

da desigualdade de rendimentos: uma perspetiva global), junho de 2015 - citado em: 

http://www.taxjustice.net/2015/06/22/new-imf-research-tax-affects-inequality-inequality-affects-growth/ 
3  Ver: Banco Mundial, «Poverty Reduction and Growth: The Virtuous and Vicious Circle» (Redução da pobreza 

e crescimento: círculos virtuosos e círculos viciosos), 2006; OCDE, «Trends in Income Inequality and its Impact 

on Economic Growth» (Tendências da desigualdade de rendimentos e o seu impacto sobre o crescimento 

económico), 2014 
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P. Considerando que os regimes de rendimento mínimo podem atuar como estabilizadores 

macroeconómicos automáticos na reação aos choques económicos; 

Q. Considerando que a eficácia dos regimes de rendimento mínimo no alívio da pobreza, na 

promoção da integração no mercado de trabalho, especialmente para os jovens, e 

enquanto estabilizadores automáticos varia de forma significativa entre os Estados-

Membros; 

R. Considerando que os sistemas de apoio ao rendimento bem concebidos não atuam como 

desincentivos ao trabalho1; 

S. Considerando que o conceito de rendimento mínimo não deve ser confundido com o de 

salário mínimo; 

T. Considerando que a garantia de um rendimento mínimo para quem não dispõe de 

recursos suficientes para uma vida condigna ou não recebe um pagamento adequado pelo 

seu trabalho está abrangida pelo primeiro pilar dos direitos sociais; 

U. Considerando que alguns Estados-Membros estão a lançar projetos-piloto para testar 

políticas de rendimento básico, como a Finlândia, onde um grupo aleatoriamente 

escolhido de dois mil desempregados receberá o montante incondicional de 560 EUR por 

mês, que deverá ser um incentivo suficiente para aceitar trabalho temporário e a tempo 

parcial; 

 

 

V. Considerando que a implementação do rendimento básico tem sido debatido em muitos 

Estados-Membros;  

 

1. Insta a Comissão Europeia a fazer uma avaliação, uma vez concluídas as experiências de 

implementação de sistemas de rendimento básico atualmente a decorrer em alguns 

Estados-Membros; 

2. Salienta que urge tomar medidas concretas para erradicar a pobreza e a exclusão social, 

promover redes de segurança social eficazes e reduzir as desigualdades que contribuam 

para assegurar a coesão económica e territorial; salienta que essas medidas têm de ser 

tomadas ao nível adequado, com ações a nível nacional e a nível europeu, de acordo com 

a divisão de competências para as políticas pertinentes; 

3. Considera que os regimes de rendimento mínimo são da competência nacional e que, por 

isso, a sua criação ou desenvolvimento deve ter em conta tanto a realidade económica e 

social como o sistema de produção de cada país; recomenda que, paralelamente à 

eventual criação destes regimes, sejam dadas garantias de salvaguarda de incentivos para 

a (re)integração no mercado de trabalho; 

4. Reitera que a melhor forma de reduzir a pobreza e evitar a exclusão social é impulsionar 

o crescimento sustentável e criar condições estruturais favoráveis para as empresas 

                                                 
1  Ver: Comissão Europeia, Employment and Social Developments in Europe 2013 (Emprego e evolução social 

na Europa 2013), 2014. 
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europeias – nomeadamente, evitando excessivos encargos administrativos e garantindo o 

acesso ao financiamento –, para que possam criar postos de trabalho; 

5. Apoia a abordagem de investimento social da Comissão Europeia, nos termos da qual as 

políticas sociais bem concebidas contribuem para o crescimento económico, protegendo 

ao mesmo tempo as pessoas da pobreza e atuando como estabilizadores económicos1; 

6. Acolhe com satisfação as reflexões e os estudos sobre a forma de alcançar uma 

distribuição mais justa do rendimento e da riqueza nas nossas sociedades; 

7. Salienta que um fator-chave que obsta ao desenvolvimento de uma abordagem de 

investimento social pelos Estados-Membros é o impacto da crise económica e um 

ambiente político dominado pela austeridade2; 

8. Apela a que, doravante, a definição de políticas macroeconómicas tenha em devida 

atenção a necessidade de reduzir as desigualdades sociais e de garantir o acesso de todos 

os grupos sociais a serviços sociais públicos eficientes, dessa forma combatendo a 

pobreza e a exclusão social; 9. Apela à adoção de medidas de redução das 

desigualdades sociais que permitam às pessoas tirar o máximo partido dos seus pontos 

fortes e capacidades e solicita que o apoio social se concentre nas pessoas que são pobres 

e não conseguem obter um rendimento suficiente pelos seus próprios meios;   

10. Respeita o direito soberano de qualquer Estado-Membro de escolher democraticamente a 

sua própria política económica; 

11. Salienta que as experiências recentes de reformas baseadas em isenções fiscais 

demonstram que o financiamento das políticas de rendimento mínimo através do apoio 

orçamental é preferível a um financiamento através de incentivos fiscais; 

12. Salienta que a educação, as transferências sociais e os regimes fiscais progressivos, justos 

e redistributivos, a par de medidas práticas de reforço da competitividade e de combate à 

elisão e evasão fiscais, têm o potencial de contribuir para a coesão económica, social e 

territorial;  

13. Salienta que os regimes de redistribuição, por si só, não trarão as pessoas ao mercado de 

trabalho; reforça também que ter um emprego constitui sempre a melhor forma de 

proteger alguém do risco de pobreza e é um poderoso meio de integração social; salienta 

que, para evitar criar uma categoria de pessoas assistidas, é necessário aplicar e fiscalizar 

reformas do mercado de trabalho e do ambiente empresarial; 

14. Defende que os regimes de rendimento mínimo são instrumentos transitórios de redução 

da pobreza, da exclusão social e da desigualdade, devendo ser encarados como um 

investimento social; regista os efeitos anticíclicos dos regimes de rendimento mínimo;  

                                                 
1  Comissão Europeia: Comunicação intitulada «Investimento social a favor do crescimento e da coesão, 

designadamente através do Fundo Social Europeu no período 2014-2020», COM(2013) 83, 20 de fevereiro de 

2013, e «Social Investment in Europe: A study of national policies 2015» (Investimento social na Europa: um 

estudo das políticas nacionais), 2015 
2  Comissão Europeia, «Social Investment in Europe» (op. cit.). 
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15. Entende que os regimes de rendimento mínimo devem ter caráter temporário e ser sempre 

acompanhados de políticas ativas de integração no mercado de trabalho; 

16. Considera que a realização de mais estudos e investigações sobre diferentes modelos de 

regimes de rendimento mínimo poderia ser um instrumento útil no esforço para reduzir e 

combater a pobreza e a exclusão social; salienta que é essencial que quaisquer potenciais 

regimes e modelos sejam criados com o envolvimento ativo das pessoas mais carenciadas 

dos Estados-Membros; apela, neste contexto, à avaliação das experiências adquiridas com 

o rendimento mínimo em alguns Estados-Membro e exorta a Comissão e os Estados-

Membros a procederem ao intercâmbio das melhores práticas no contexto dos regimes de 

rendimento mínimo;  

17. Solicita energicamente à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que avaliem a 

forma e os meios de proporcionar um rendimento mínimo adequado, abrangente e 

acessível em todos os Estados-Membros, e que ponderem a adoção de outras medidas de 

apoio à convergência social em toda a UE, respeitando as especificidades de cada Estado-

Membro, bem como as práticas e as tradições nacionais; considera, neste contexto, que 

definição dos regimes de rendimento mínimo deve ser feita ao nível dos Estados-

Membros;    

 18. Reitera a importância da igualdade de acesso aos regimes de rendimento mínimo sem 

discriminação com base na etnia, género, educação, nível de instrução, nacionalidade, 

orientação sexual, religião, deficiência, idade, convicções políticas ou contexto 

socioeconómico; 

19. Observa que os regimes de rendimento mínimo devem ser implementados e avaliados no 

contexto geral dos sistemas nacionais de serviços sociais (educação, cuidados de saúde, 

assistência à infância, habitação e mobilidade); 

20. Sublinha a necessidade de adaptar os regimes de rendimento mínimo já existentes para 

melhor enfrentar o desafio do desemprego dos jovens; 

21. Chama a atenção para o problema da pobreza infantil e apela a que os regimes de 

rendimento mínimo tenham em especial consideração as necessidades das crianças; 

22. Salienta que os orçamentos de referência podem contribuir para a fixação do nível de 

rendimento mínimo necessário para satisfazer as necessidades fundamentais das pessoas, 

incluindo aspetos não monetários, como o acesso ao ensino e à aprendizagem ao longo da 

vida, a habitação, os serviços de saúde de qualidade, as atividades recreativas e sociais ou 

a participação cívica; acredita, por conseguinte, tendo também em conta as diferenças 

entre os Estados-Membros e as diferentes políticas de rendimento mínimo nacionais, que 

o nível do rendimento mínimo deve ter em conta não só o limiar de risco de pobreza, 

como os orçamentos de referência.  
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