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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a redução das desigualdades, com especial destaque para a pobreza no trabalho
(2019/2188(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas,

– Tendo em conta as convenções e as recomendações da OIT,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia revista,

– Tendo em conta o objetivo de coesão consagrado no artigo 3.º do TUE, em particular a 
convergência social ascendente,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, em conformidade com o artigo 6.º do TFUE,

– Tendo em conta o artigo 3.º do TUE,

– Tendo em conta a cláusula social horizontal prevista no artigo 9.º do TFUE,

– Tendo em conta a política social, nos termos dos artigos 151.º e seguintes do TFUE,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais,

– Tendo em conta a luta contra a pobreza e a exclusão social (objetivo da UE para 2020),

– 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 UE1,

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu de 20 de Outubro de 2010 sobre o 
papel do rendimento mínimo no combate à pobreza e na promoção de uma sociedade 
inclusiva na Europa2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de novembro de 2015, sobre a redução das 
desigualdades, com especial atenção à pobreza infantil3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de julho de 2017, sobre condições de trabalho e o 
emprego precário4,

– Tendo em conta o índice CSI dos direitos no mundo5,

1 Textos aprovados, P6_TA(2008)0467.
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0375.
3 Textos aprovados, P8_TA(2015)0401.
4 Textos aprovados, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
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– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A9-
0000/2020),

Desigualdades crescentes

A. Considerando que as desigualdades existentes dentro de cada Estado-Membro e entre 
Estados-Membros são consideráveis e que o fosso entre ricos e pobres não cessa de 
aumentar; que, nos países do Eurogrupo, o rendimento líquido das pessoas cujos 
rendimentos se situam no percentil 20 mais baixo da distribuição dos rendimentos 
sofreu uma diminuição, ao passo que, no caso dos agregados cujos rendimentos se 
situam no percentil 20 mais alto da distribuição dos rendimentos, se registou um 
crescimento bastante acentuado6; que os agregados correspondentes ao percentil 20 dos 
rendimentos mais baixos acumulavam dívidas líquidas de 4 500 EUR em média, 
enquanto os agregados correspondentes ao percentil 10 dos rendimentos mais elevados 
dispunham de um património líquido de 1 189 700 EUR em média7;

B. Considerando que os salários baixos e, de uma forma cada vez mais acentuada, a 
diferenciação salarial agravam as desigualdades; que, em razão do aumento da 
produtividade sem uma progressão correspondente dos salários, os desequilíbrios 
económicos acentuam-se no seio de cada Estado-Membro e entre Estados-Membros;

C. Considerando que, na UE-27, as mulheres ganham, em média, menos 15 % do que os 
homens8;

Pobreza

D. Considerando que a UE se eximiu de forma flagrante a lograr o seu objetivo de reduzir 
em 20 milhões o número de pessoas em risco de pobreza até 20209;

E. Considerando que 95 milhões de pessoas (21,7 %) são afetadas pela pobreza ou pela 
exclusão social e que, em consequência, uma pessoa em cada cinco no terceiro maior 
espaço económico do mundo (UE-27) tem a sua existência social10 ameaçada;

F. Considerando que, em 2018, 6,1 % da população da UE-28 sofria de graves privações 
materiais11;

6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave, ECB Statistics Paper Series No 36, 
März 2020, S. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables, März 2020, S. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-
and-figures-infographic
9 Francesca Pepé e Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe, Brussels, November 2019, p. 7 e p. 13 e seguintes, e COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 Taxa de privação material severa: incapacidade de fazer face a menos de 4 das 11 seguintes despesas: pagar uma 
renda ou um empréstimo imobiliário, pagar despesas de serviços básicos, efetuar pagamentos em prestações ou 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
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G. Considerando que a pobreza das famílias está em progressão: uma em cada quatro 
crianças com menos de 18 anos de idade está em risco de pobreza ou de exclusão social; 
que as famílias monoparentais (34,2 %) e as famílias numerosas são particularmente 
afetadas12;

H. Considerando que os preços do arrendamento estão em constante crescimento e que as 
pessoas que vivem no limiar da pobreza ou mesmo abaixo desse limiar têm de 
despender 38 % do seu rendimento disponível em habitação, e que, em alguns Estados-
Membros, esta percentagem chega a rondar os 50-90 %13;

I. Considerando que o fenómeno dos sem-abrigo está também a aumentar de forma 
generalizada, com exceção da Finlândia, e que existem cerca de 700 000 pessoas sem-
abrigo14;

J. Considerando que a pobreza na velhice está a aumentar de forma contínua, também em 
combinação com reformas fundamentais em matéria de pensões: a taxa de risco de 
pobreza das pessoas com mais de 65 anos situava-se, em média, nos 16,1 % (UE-28); 
que esta taxa continuará a aumentar devido à precariedade e ao caráter atípico das 
condições de trabalho15;

Redução da cobertura por negociação coletiva 

K. Considerando que a cobertura das negociações coletivas está a diminuir nos países da 
OCDE e que, em pelo menos 14 Estados-Membros da UE, um em cada dois 
assalariados trabalha sem um acordo coletivo; que, em apenas sete Estados-Membros, a 
taxa de cobertura por convenções coletivas é superior a 80 %16;

L. Considerando que o número de países no mundo em que os sindicatos e os 
trabalhadores são alvo de medidas de repressão aumentou de 92 em 2018 para 107 em 
2019; que o aumento foi mais elevado na UE-28 (+40 %) e que 68 % dos países 
violaram o direito à greve e 50 % o direito à negociação coletiva17;

Aumento do emprego atípico e precário 

M. Considerando que a privatização e a externalização reduzem a segurança do emprego, o 
que constitui também um indicador do aumento do emprego precário;

de outros empréstimos, pagar uma semana de férias anuais, incluir nas suas refeições carne/peixe/proteínas de 
dois em dois dias, fazer face a despesas inesperadas, possuir um telefone (incluindo um telefone móvel), uma 
televisão a cores, uma máquina de lavar roupa, um automóvel, dispor de aquecimento; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
16 OCDE, Visser(2016) ICTWSS Database.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, p. 6, no 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
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N. Considerando que a proporção de trabalhadores que vive num agregado familiar em 
risco de pobreza aumentou de 8 % para 9,4 % em dez anos, o que representa um total de 
20,5 milhões de pessoas18;

O. Considerando que os sistemas de salário mínimo variam consideravelmente entre os 
Estados-Membros em termos de montante, alcance e cobertura; que só em três 
Estados-Membros o salário mínimo está constantemente acima do limiar de pobreza 
definido (60 % da mediana bruta) e que, noutros Estados-Membros, o salário mínimo 
não confere uma proteção sistemática contra a pobreza; que, por vezes, alguns setores, 
grupos de trabalhadores e formas de trabalho não são tidos em conta ou cobertos por 
regimes de salário mínimo;

P. Considerando que, no espaço de dez anos, o aumento do emprego atípico tem sido 
muito superior ao aumento global do emprego: o trabalho a tempo parcial registou o 
maior aumento, seguido do emprego com contratos a termo19; que mais de 1/3 dos 
trabalhadores a tempo parcial trabalha nesse regime de forma involuntária e que uma 
em cada duas pessoas trabalha a tempo parcial por inexistência de alternativas20;

Crise

Q. Considerando que os números do desemprego e do emprego precário e atípico 
aumentaram acentuadamente durante a crise financeira de 2008 e que a questão social 
adquiriu uma nova atualidade com a crise da COVID-19 devido à perda de postos de 
trabalho, ao desemprego parcial e às dificuldades de subsistência, sentidas 
nomeadamente pelos pequenos artesãos; que a classe média está a definhar, o fosso 
entre ricos e pobres está a crescer e os desequilíbrios no interior dos Estados-Membros e 
entre Estados-Membros são agudizados pela crise da COVID-19;

Medidas de combate às desigualdades 

1. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros a necessidade de alcançar, através de uma 
convergência ascendente, o objetivo de condições de vida comparáveis, bem como de 
fazer face ao aumento das desigualdades e à diluição da solidariedade no seio de cada 
Estados-Estados e entre  Estados-Membros através de medidas adequadas, como o 
reforço dos regimes de negociação coletiva e a adoção de uma abordagem coordenada a 
favor de sistemas de rendimento mínimo independentemente da idade, alicerçados num 
rendimento mínimo, num salário mínimo e numa pensão mínima;

2. Está convicto de que o princípio segundo o qual o trabalho é o melhor antídoto para a 
pobreza já não é válido atualmente face à existência de setores mal remunerados e de 
condições de trabalho atípicas e precárias e ao desmantelamento dos sistemas de 
segurança social, e que uma vida sem pobreza só pode ser garantida por sistemas de 
negociação coletiva e de salário mínimo eficazes;

3. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, com base nas obrigações decorrentes 
das convenções da OIT, da Carta Social Europeia revista e do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, promovam a negociação coletiva e o direito de associação, de 

18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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negociação e de celebração de acordos coletivos, bem como respeitem e façam respeitar 
o direito a um salário mínimo justo;

4. Chama a atenção da Comissão e dos Estados-Membros para a necessidade de incluir um 
protocolo relativo ao progresso social nos Tratados europeus, que, em caso de conflito 
entre as liberdades económicas fundamentais e os direitos sociais coletivos dê primazia 
aos últimos;

Garantias mínimas em matéria de condições de vida e de trabalho

5. Congratula-se com o plano da Comissão de propor, em tempo útil, um instrumento 
jurídico para garantir que todos os trabalhadores da União recebam um salário mínimo 
justo21; apela ainda a que este instrumento assegure, mediante legislação ou convenções 
coletivas, que ninguém esteja em risco de pobreza e que todos possam viver do seu 
trabalho e participar na sociedade; sublinha que o limite inferior deve ser de, pelo 
menos, 60 % do salário mediano bruto nacional; salienta que, se este valor for 
demasiado baixo para viver em relação às normas de um determinado país, deve ser 
utilizado um mecanismo adicional, baseado em critérios objetivos, para calcular um 
suplemento que garanta uma vida digna;

6. Insta a Comissão a assegurar condições de trabalho mínimas obrigatórias para todos os 
trabalhadores, em particular para os que têm empregos atípicos e precários e os falsos 
trabalhadores por conta própria, quer melhorando as diretivas existentes, quer através de 
novos atos jurídicos, e a envidar esforços no sentido da proibição dos contratos de 
trabalho sem especificação do horário de trabalho;

7. Saúda o plano da Comissão de adotar a diretiva sobre o trabalho a partir de plataformas, 
que se destina a assegurar que os trabalhadores das plataformas sejam abrangidos pela 
legislação laboral existente, beneficiem de regimes de proteção social e possam formar 
representações de trabalhadores e organizar-se em sindicatos, a fim de celebrarem 
convenções coletivas;

8. Solicita aos Estados-Membros que, na aplicação da diretiva relativa à conciliação entre 
a vida profissional e a vida familiar22, assegurem o acesso a estruturas de acolhimento 
de crianças, em geral, e às famílias monoparentais, em particular, para que estas não 
sejam forçadas a aceitar empregos precários e mal remunerados; 

9. Apela ao cumprimento das regras em matéria de igualdade e antidiscriminação, 
nomeadamente no que diz respeito aos salários;

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem o acesso de todos a uma 
habitação digna e a preços comportáveis, bem como a reforçarem a promoção da 
habitação social a preços abordáveis;

11. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a identificarem categorias de emprego atípico 
e precário nos mercados de trabalho, e a adotarem medidas no sentido de contrariar 

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pt.pdf
22 Diretiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa à conciliação 

entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do 
Conselho.
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essas formas de emprego;

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem o controlo do cumprimento da 
legislação laboral e social aplicável através de inspeções, e a recorrerem à Autoridade 
Europeia do Trabalho (AET) em situações transfronteiriças;

Convenções coletivas 

13. Observa que a autonomia dos parceiros sociais é uma conquista valiosa; acolhe com 
agrado o plano da Comissão de adotar um programa de ação para proteger e reforçar os 
sistemas de negociação coletiva a nível nacional, em particular a nível setorial, e 
recomenda a tomada de medidas em conformidade com os artigos 151.º e 153.º do 
TFUE; salienta que as convenções coletivas não devem estar sujeitas a regulamentação 
e interpretações a nível europeu;

14. Exorta a Comissão a consagrar o cumprimento das convenções coletivas aplicáveis 
como condição de acesso aos apoios dos fundos e programas da União;

15. Recomenda aos Estados-Membros que tomem medidas para promover a negociação 
coletiva nos casos em que o nível de cobertura seja inferior a 70 %;

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros a fazerem respeitar, de forma eficaz e mediante 
sanções, o direito dos trabalhadores a organizarem-se e a negociarem e celebrarem 
convenções coletivas, bem como a assegurarem que os sindicatos sejam autorizados a 
entrar nas empresas, a falar com os trabalhadores no local de trabalho e a organizá-los;

17. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a trabalharem no sentido de alterar as regras 
de concorrência europeias, de modo a que os serviços de interesse económico geral, tais 
como hospitais e estruturas de prestação de cuidados, possam continuar a ser 
organismos públicos ou ser renacionalizados;

18. Insta a Comissão, no intuito de impedir a concorrência em detrimento dos salários, a 
melhorar as diretivas relativas aos contratos públicos, de modo a que os contratos só 
possam ser adjudicados aos proponentes que não ponham em causa as convenções 
coletivas em vigor; exorta os Estados-Membros a garantirem o cumprimento, o controlo 
e a execução;

19. Propõe à Comissão que altere as regras europeias no sentido de os trabalhadores por 
conta própria a título individual e os trabalhadores com empregos atípicos poderem 
unir-se e celebrar convenções coletivas;

Impacto social da pandemia de COVID-19

20. Salienta que os desequilíbrios não devem ser exacerbados e que as consequências da 
crise da COVID-19 não devem ser suportadas pelos trabalhadores ou pelos pobres com 
medidas de austeridade no âmbito do Semestre Europeu; insiste na necessidade de 
medidas para combater, especificamente, a pobreza e a pobreza no trabalho;

21. Insta a Comissão a prestar particular atenção ao impacto económico dos regimes de 
tempo de trabalho reduzido e dos despedimentos, bem como ao impacto social nas 
pessoas que vivem em condições precárias;
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22. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que atenuem as consequências mais graves 
da COVID-19 através de apoio europeu e nacional, devendo a atribuição de fundos 
públicos, por exemplo, através do instrumento SURE, estar associada à proibição da 
redução dos postos de trabalho existentes;

23. Propõe que se combata ativamente uma potencial taxa de desemprego elevada através 
de programas de emprego europeus e nacionais, e que se invista em novos postos de 
trabalho, em infraestruturas orientadas para o futuro, na transformação digital e na 
transição ecológica.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O objetivo UE 2020 da Comissão de reduzir em 20 milhões o número de pessoas em risco de 
pobreza não foi atingido.

Ao invés, a desigualdade na UE aumentou, tanto nos Estados-Membros como entre eles. A 
ameaça das consequências económicas e sociais da pandemia de COVID-19 faz recear um 
maior agravamento destas desigualdades.

Há apenas alguns anos, o Diretor-Geral da OIT afirmava que a melhor forma de combater a 
pobreza era o trabalho; porém, hoje em dia, este princípio já não é válido para todos.

O nivelamento por baixo dos salários está a ser alimentado pelo emprego atípico e precário, o 
trabalho pontual, o trabalho nas plataformas e externalizado em linha (crowdwork), o falso 
trabalho por conta própria e o trabalho por conta própria individual, através da externalização, 
da subcontratação em cadeia, da privatização e da liberalização. Tal resulta igualmente na 
erosão dos sistemas de negociação coletiva. A cobertura decrescente das convenções coletivas 
conduz a uma redução dos níveis salariais.

Tudo isto tem consequências: grande parte da concorrência no mercado interno é conseguida 
à custa dos trabalhadores. Em vez de trabalhadores locais da construção civil, recorre-se a 
trabalhadores destacados para reduzir os salários. Do mesmo modo, trabalhadores sazonais de 
países com salários baixos fazem as colheitas em países com salários elevados. Os salários 
baixos são parcialmente complementados pelo Estado e as empresas são, deste modo, 
subsidiadas indiretamente. Ao mesmo tempo, o poder de compra e a procura interna estão a 
diminuir. Cada vez menos trabalhadores podem pagar educação e formação. Não obstante, a 
legislação laboral e a proteção social não devem terminar nas fronteiras nacionais. Não deve 
continuar a existir um quadro jurídico que incite a um nivelamento por baixo dos salários.

Ao mesmo tempo, a evolução dos ativos e dos salários no segmento superior revela aumentos 
significativos. Há criação de riqueza, mas a sua distribuição é desigual. Um enorme mercado 
único sem um quadro vinculativo de normas sociais gera benefícios apenas para alguns, 
deixando muitos para trás.

Nos seus domínios de competência, a Comissão e os Estados-Membros devem contrariar, de 
forma coerente, esta tendência. Também não devem ser os trabalhadores a suportar os 
encargos resultantes da crise. São necessários sistemas de negociação salarial sólidos e 
funcionais e uma abordagem coordenada que abranja todas as fases da vida e proporcione um 
quadro que constitua uma garantia contra a pobreza, abrangendo o rendimento mínimo, o 
salário mínimo e as pensões mínimas.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_PT.html#title2

