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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre protecção social e inclusão social
(2005/2097(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Projecto de Relatório Conjunto sobre 
Protecção Social e Inclusão Social" (COM(2005)0014),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão "Anexo ao Projecto
de Relatório Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social" (SEC(2005)0069),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a inclusão 
social nos novos Estados-Membros: uma síntese dos memorandos conjuntos sobre 
inclusão social (SEC(2004)0848),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas de 22 e 23 de Março de 
2005,

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Março de 2005 sobre a Revisão Intercalar da 
Estratégia de Lisboa1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à Agenda Social 
(COM(2005)0033),

– Tendo em conta a Decisão do Conselho 2005/600/CE, de 12 de Julho de 2005, relativa às 
orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros2,

– Tendo em conta a Decisão n° 50/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Dezembro de 2001, que estabelece um programa de acção comunitária de incentivo à 
cooperação entre os Estados-Membros em matéria de luta contra a exclusão social3,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 27º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança, que estipula que “os Estados Partes reconhecem à criança o direito a um nível 
de vida suficiente, de forma a permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, 
moral e social”,

– Tendo em conta os números 2 e 3 do artigo 27º da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, que reconhecem a responsabilidade primacial dos pais nesta questão e 
o papel que incumbe aos governos de tomar as “medidas adequadas para ajudar os pais e 
outras pessoas que tenham a criança a seu cargo a realizar este direito e assegurarem, em 
caso de necessidade, auxílio material e programas de apoio, nomeadamente no que 
respeita à alimentação, vestuário e alojamento”,

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2005)0069.
2 JO L 205 de 6.8.2005, p. 21.
3 JO L 10 de 12.1.2002, p. 1.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Modernizar a protecção social para o 
desenvolvimento de cuidados de saúde e de cuidados prolongados de qualidade, acessíveis 
e duradouros: um apoio às estratégias nacionais pelo "método aberto de coordenação"
(COM(2004)0304),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão "Uma nova solidariedade entre gerações face 
às mutações demográficas" (COM(2005)0094),

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Junho de 2002 sobre a Comunicação ao 
Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões "Projecto de relatório conjunto sobre inclusão social1",

– Tendo em conta a sua Resolução de 24 de Setembro de 2003 sobre o relatório conjunto da 
Comissão e do Conselho sobre pensões adequadas e sustentáveis2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 28 de Abril de 2005 sobre a modernização da 
protecção social e o desenvolvimento de cuidados de saúde de qualidade3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Maio de 2005 sobre a Agenda Social Europeia 
para o período 2006-20104,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Junho de 2005 sobre a inclusão social nos novos 
Estados-Membros5,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2005),

A. Considerando que, no Conselho Europeu de Lisboa, de Março de 2000, a União Europeia 
definiu uma estratégia global para o crescimento económico duradouro, o pleno emprego, 
a coesão social e o desenvolvimento sustentável numa sociedade baseada no 
conhecimento; considerando que, cinco anos depois, os objectivos da estratégia continuam 
longe de ser atingidos,

B. Considerando que, no Conselho Europeu de Nice, em 2002, os Estados-Membros se 
comprometeram a lograr uma redução significativa e mensurável da pobreza e da exclusão 
social até 2010,

C. Considerando que a inclusão social é uma questão de dignidade humana, enquanto direito 
fundamental,

  
1 JO C 261E de 30.10.2003, p. 136.
2 JO C 77E de 26.3.2004, p. 251.
3 Textos aprovados, P6_TA(2005)0152.
4 Textos aprovados, P6_TA(2005)0210.
5 Textos aprovados, P6_TA(2005)0244.
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D. Considerando que a inclusão social é uma questão de coesão social, enquanto valor básico 
da União Europeia, e um instrumento de combate à exclusão social, que implica lutar 
contra o desperdício de recursos humanos e as graves consequências das mutações
demográficas,

E. Considerando que a modernização da protecção social consiste basicamente, não em 
torná-la menos dispendiosa, mas em partilhar os riscos que os indivíduos não podem 
enfrentar sozinhos,

Aspectos gerais

1. Congratula-se com o supracitado relatório conjunto, que cobre tanto a protecção social 
como a inclusão social, pela primeira vez ao nível da UE-25, e que reflecte os progressos 
realizados pelos Estados-Membros na consecução dos objectivos acordados pelo Conselho 
Europeu de Lisboa; regista que o relatório tem em vista a realização de importantes 
avanços na luta contra a exclusão social e pela erradicação da pobreza até 2010 e ajudar os 
Estados-Membros a reformarem os seus sistemas de protecção social, com vista a 
assegurar a respectiva adequação e sustentabilidade no futuro;

2. Regista que o relatório conjunto declara que a luta contra a pobreza e a exclusão social 
continua a ser um grande desafio para a União e os seus Estados-Membros, como o 
comprovam as estatísticas, com base no rendimento, relativas à pobreza e à exclusão 
social em toda a União, que revelam que, em 2002, mais de 68 milhões de pessoas, ou 
seja, 15% da população da UE, viviam em risco de pobreza;

3. Regista que, não obstante as importantes melhorias estruturais dos mercados do trabalho 
da UE na última década, os níveis de emprego e de participação continuam a ser 
insuficientes na UE, e que o desemprego permanece elevado em vários Estados-Membros, 
especialmente entre certos grupos, como os jovens, os trabalhadores idosos, as mulheres e 
as pessoas com desvantagens específicas; constata igualmente a persistência da dimensão
local e regional da exclusão do mercado de trabalho;   

4. Chama a atenção para o facto de o recente abrandamento do crescimento económico, com 
desemprego crescente e menos oportunidades de emprego, colocar mais pessoas em risco 
de pobreza e exclusão e agravar a situação das que já se encontram afectadas; é 
especialmente este o caso de alguns Estados-Membros onde é grande a incidência de 
desemprego ou inactividade prolongados;

Inclusão social

5. Considera, a este respeito, que os esforços da luta contra a pobreza e a exclusão social têm 
de ser apoiados e alargados para melhorar a situação dos que correm maior risco de 
pobreza e exclusão, como os desempregados, as famílias monoparentais (normalmente 
encabeçadas por mulheres), os idosos que vivem sós, as mulheres, as famílias com vários
dependentes, as crianças desfavorecidas, as minorias étnicas, as pessoas doentes ou com 
deficiência, os sem-abrigo, as vítimas de tráfico e os dependentes de drogas e de álcool;
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6. Considera que é fundamental reconhecer as dificuldades com que se confrontam as 
pessoas desfavorecidas, como os portadores de deficiência, as minorias étnicas e os 
imigrantes, na entrada ou permanência no mercado de trabalho; exorta os 
Estados-Membros a apoiarem a integração de pessoas desfavorecidas, a fim de prevenir e 
combater a exclusão social, assim como a aumentarem a participação no mercado de 
trabalho e a assegurarem a sustentabilidade dos sistemas de protecção social; a este 
respeito, salienta a necessidade de melhorar os dados comparáveis;

7. Sublinha que a superação das desvantagens na educação e na formação e a melhoria da 
qualidade do capital humano, em termos de qualificações, constituem instrumentos 
fundamentais para prevenir o desemprego ou para aumentar a empregabilidade dos 
desempregados; considera que a eliminação destas desigualdades assume especial 
importância para a realização dos objectivos de Lisboa em matéria de emprego, de 
qualidade de emprego e de inclusão social;

8. Insta os Estados-Membros a desenvolverem estratégias integradas tendentes a prevenir o 
abandono precoce da escolaridade, a promover o nível educacional, a facilitar a transição 
entre a escola e o trabalho, a melhorar o acesso à educação e formação dos grupos 
desfavorecidos, incluindo os menos qualificados e os idosos, e a lançar as bases para a 
aprendizagem ao longo da vida para todos; salienta que estas estratégias devem envolver 
todos os interessados, incluindo os parceiros sociais, e também a sociedade civil e os 
agentes do ensino;

9. Salienta que, em catorze de dezassete Estados-Membros1, a pobreza infantil aumentou na 
década de 1990; chama a atenção para o facto de a pobreza infantil persistente se 
concentrar principalmente nas famílias monoparentais, nas famílias numerosas com três 
ou mais filhos dependentes, nos imigrantes e minorias étnicas, nas famílias com pais 
desempregados ou subempregados; acentua que a atenção da UE e dos Estados-Membros 
deve incidir prioritariamente na prevenção e eliminação da transmissão intergeracional da 
pobreza, o que deve ter por base recursos financeiros adequados; sublinha que os 
indicadores devem ser apresentados na perspectiva das crianças;

10. Considera que um sistema público abrangente de acolhimento de crianças é uma condição 
prévia importante para a prevenção e redução da pobreza infantil e da exclusão social, na 
medida em que facilita a conciliação entre o trabalho e a vida familiar; sublinha a 
necessidade de assegurar acesso igual à educação para todas as crianças;

11. Convida a Comissão a apresentar um Livro Verde sobre a pobreza infantil, estabelecendo 
metas claras e medidas apropriadas para eliminar a pobreza infantil que constituam passos 
no sentido da inclusão social das crianças pobres;

12. Chama a atenção para as necessidades dos jovens que enfrentam dificuldades de 
integração económica e social e são mais susceptíveis de ser vítimas de exclusão social; 
apela a que o desemprego dos jovens seja objecto de tratamento específico, como uma 

  
1 Para os restantes Estados-Membros, não existem dados disponíveis – Relatório de progresso nº 6 da UNICEF: 
Pobreza Infantil em Países Ricos, 2005.
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prioridade de direito próprio, através de medidas políticas específicas e de formação, 
incluindo o incentivo a iniciativas e o desenvolvimento do espírito empreendedor;

13. Salienta a necessidade de uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, 
eliminando os obstáculos que impedem as mulheres de nele entrarem e, em especial, 
incentivando as mulheres idosas a permanecerem mais tempo no mercado de trabalho;

14. Convida, neste contexto, os Estados-Membros a centrarem a sua atenção na eliminação 
das desigualdades do mercado de trabalho, como a diferenciação de géneros no emprego, 
no desemprego e no emprego atípico, a segregação dos géneros em sectores e profissões, 
as diferenças salariais entre os géneros e a participação das mulheres em postos de 
decisão; ao fazê-lo, os Estados-Membros devem promover a conciliação entre o trabalho e 
a vida familiar e o acesso a serviços de acolhimento de crianças e outros dependentes, de 
qualidade e a preços comportáveis; é igualmente essencial assegurar a presença da 
perspectiva do género em todas as políticas e programas;

15. Exorta os Estados-Membros, na sua luta contra os elevados níveis de exclusão das 
minorias étnicas e imigrantes, a desenvolverem e aplicarem medidas, inclusivamente de 
sensibilização, para a integração desses grupos-alvo no mercado de trabalho formal, a 
imporem legislação para o combate à discriminação e para facilitar a sua integração 
social, através de disposições específicas relativas a programas educativos especiais e a 
condições de vida e de habitação dignas, como condição prévia da inclusão social;

16. Insta a Comissão a apresentar propostas com vista à criação de um quadro jurídico 
apropriado para erradicar a discriminação contra pessoas com deficiência;

17. Sublinha a necessidade de melhorar as condições de habitação dos grupos vulneráveis que 
são especialmente afectados pela pobreza, como pessoas desfavorecidas e idosos que não 
podem tomar conta de si próprios; solicita que seja dada mais atenção aos sem-abrigo, em 
especial prestando-lhes cuidados, dando-lhes competências básicas e promovendo a sua 
integração social;

18. Apoia plenamente a intenção da Comissão de promover um Ano Europeu da Igualdade de 
Oportunidades em 2007; considera que a iniciativa deverá contribuir para realçar a 
importância da questão, para avaliar os progressos realizados em toda a UE e para criar
um enquadramento para novas medidas e iniciativas políticas com vista a melhorar a 
legislação comunitária contra a discriminação, tanto directa como indirecta;

19. Exorta a Comissão a instaurar uma acção contra os Estados-Membros que não aplicam ou 
não transpuseram dentro dos prazos devidos as directivas contra a discriminação baseadas 
no artigo 13º do Tratado UE;

20. Reafirma a necessidade de melhorar a recolha de dados harmonizados e de desenvolver 
indicadores comuns que possam ter um papel importante no acompanhamento e avaliação 
das políticas relativas à pobreza e à exclusão social;
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21. Considera que deve se promovida uma verdadeira integração da perspectiva da inclusão 
social na elaboração das políticas, através da realização de avaliações sistemáticas ex-ante
e ex-post, a nível nacional e comunitário;

22. Salienta que o processo de inclusão social deve envolver verdadeiramente as entidades 
importantes a nível local ou regional, como as autoridades responsáveis pelas políticas de 
inclusão social, os parceiros sociais, ONG e pessoas afectadas pela pobreza e exclusão 
social;

Protecção social

23. Considera que as rápidas mudanças provocadas pela globalização e a ampla utilização das 
tecnologias da informação e da comunicação aumentam a vulnerabilidade ao risco social e 
geram a necessidade de medidas mais eficazes de protecção social, com vista a assegurar 
o direito de todos à protecção social; 

24. Considera que as actuais tendências demográficas – envelhecimento da força de trabalho e 
declínio da população em idade activa – constituem um desafio para a sustentabilidade 
financeira a médio e longo prazo dos sistemas de protecção social;

25. Assinala, a este respeito, a necessidade de promover o desenvolvimento e a aplicação de 
estratégias globais em matéria de envelhecimento, com vista a capacitar os trabalhadores a 
permanecerem activos mais tempo e os empregadores a contratarem e conservarem 
trabalhadores idosos;

26. Entende, neste contexto, que o Fundo Social Europeu tem um papel importante na 
integração e reintegração de pessoas idosas no mercado de trabalho;

27. Considera que, para os regimes de pensões serem financeiramente sustentáveis, é 
necessário crescimento económico e produtividade suficientes, assim como níveis mais 
elevados de emprego e promoção activa da aprendizagem ao longo da vida, qualidade de 
trabalho e ambiente de trabalho seguro e saudável;

28. É de opinião que, para prevenir efeitos adversos sobre o emprego, as reformas dos 
regimes públicos de pensões devem evitar aumentar a carga fiscal total sobre o trabalho, 
procurando encontrar um equilíbrio adequado entre impostos sobre o trabalho e impostos 
sobre outros recursos;

29. Exorta os Estados-Membros a reforçarem a capacidade administrativa e institucional, 
incluindo a igualdade de acesso a serviços de elevada qualidade, especialmente nos 
sectores da saúde e cuidados prolongados, da segurança social, dos serviços sociais que 
prestam aconselhamento sobre direitos sociais, dos serviços relacionados com crianças, do 
transporte ou da mobilidade, dos serviços de reintegração no mercado de trabalho e dos 
serviços de formação profissional;
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30. Apoia a intenção da Comissão de dar início a um processo de método aberto de 
coordenação a partir de 2006 nos sectores da saúde e dos cuidados prolongados, no âmbito 
da modernização dos sistemas de segurança social; considera que devem ser fixados 
objectivos claros com vista a assegurar que sejam acessíveis a todos cuidados de saúde e 
cuidados prolongados de elevada qualidade;

31. Sublinha que deve ser dada especial atenção às pessoas que precisam de cuidados 
prolongados ou dispendiosos e às que enfrentam dificuldades especiais no acesso aos 
cuidados de saúde; salienta que os sistemas de saúde têm de se basear, para além do 
princípio do seguro, também no da solidariedade;

32. Observa que, muito embora os regimes públicos de pensões devam continuar a ser uma 
importante fonte de rendimento dos pensionistas, a previdência privada, através de 
regimes de seguros profissionais ou pessoais, pode ter um papel complementar na 
obtenção de direitos de pensão adicionais;

33. Salienta, neste contexto, a necessidade de coordenação de informação completa e de 
sistemas de monitorização que exponham claramente os seus efeitos nas condições de 
rendimento e de vida das pessoas; 

34. Sublinha a importância de uma avaliação contínua da eficácia dos regimes de pensões no 
que se refere à sua sustentabilidade financeira, assim como à realização dos seus 
objectivos sociais;

35. Exorta os Estados-Membros a utilizarem da melhor maneira as potencialidades do 
processo do método aberto de coordenação, como instrumento de elaboração de políticas 
nos domínios do emprego, da protecção social, da inclusão social, das pensões e da saúde;

36. Reitera que, para a realização dos objectivos da estratégia de Lisboa, a modernização dos 
sistemas de segurança social deve centrar-se não só na prioridade do emprego, mas 
também no valor acrescentado da inclusão social para a consecução daqueles objectivos;

°

°         °

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Antecedentes e panorâmica geral

O combate à pobreza e à exclusão social constitui uma prioridade estratégica da União 
Europeia desde que o Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 2000, aprovou o método 
aberto de coordenação (MAC) no domínio da inclusão social. O objectivo da União Europeia 
é a erradicação da pobreza e da exclusão social até 2010. O MAC baseia-se num conjunto de 
objectivos comuns que devem ser transpostos pelos Estados-Membros para a política interna, 
através de Planos de Acção Nacionais (PAN). A partir de 2006, o MAC/inclusão social será 
desenvolvido num novo quadro mais dinâmico, que englobará as pensões e, eventualmente, a 
saúde.

O Programa de Acção Comunitário de combate à exclusão social 2002-2006, com um 
orçamento inicial de 75 milhões de euros, destinava-se a apoiar um trabalho de cooperação 
que habilitasse a Comunidade e os Estados-Membros a melhorarem a eficácia e a eficiência 
das políticas de combate à exclusão social. 

O relatório conjunto da Comissão Europeia, publicado em 27 de Janeiro de 20051, revela que 
os Estados-Membros estão a intensificar os seus esforços para combater a pobreza e 
assegurar que os regimes de pensões permaneçam capazes de assegurar rendimentos 
adequados aos pensionistas. Segundo a Comissão, os Estados-Membros estão a centrar-se 
mais claramente nas questões fundamentais, como a eliminação da pobreza infantil, a 
melhoria das condições de habitação e a promoção das qualificações dos que terminam a 
escola.

Mas o relatório confirma, sobretudo, que mais de 68 milhões de pessoas, ou seja, 15% da 
população da UE, vivia em risco de pobreza em 2002 (por definição, os que vivem com 
menos de 60% do rendimento médio nacional), sendo os desempregados, os sem-abrigo e as 
mulheres (mães solteiras ou idosas vivendo sós), normalmente, os mais vulneráveis. A
percentagem dos que estão em risco de pobreza vai dos 10% ou menos na República Checa, 
na Suécia, na Dinamarca, na Hungria e na Eslovénia, até 20% ou mais na Irlanda, na 
Eslováquia, na Grécia e em Portugal.

Os Estados-Membros e a Comissão Europeia identificaram uma série de factores de risco 
severo, que aumentam as probabilidades de se cair em situação de pobreza, que são os 
seguintes:

• desemprego prolongado, 
• emprego de baixa qualidade, 
• baixas qualificações e abandono escolar precoce,
• crescer numa família vulnerável à exclusão social, deficiência,
• saúde débil, abuso de drogas e alcoolismo,

  
1 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões - Projecto de Relatório Conjunto sobre Protecção Social e Inclusão Social  
(COM(2005)0014).
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• viver em zonas com desvantagens múltiplas, falta de habitação ou habitação precária, 
• imigração, origem étnica e risco de discriminação racial.

Isto significa que cair em situação de pobreza não é, primordialmente, uma questão de 
fracasso individual.

II. Prioridades políticas fundamentais

O relatório analisa os progressos alcançados pelos Estados-Membros na realização dos 
objectivos acordados no Conselho Europeu de 2000. Faz abordagens aprofundadas à questão 
da erradicação da pobreza até 2010 e tem a intenção de ajudar os Estados-Membros a 
reformarem os seus regimes de pensões de forma a assegurarem que estes sejam adequados e 
sustentáveis no futuro.

A Comissão sublinha que a modernização da economia deverá progredir a par com os 
esforços de redução da pobreza e da exclusão social. Exorta os Estados-Membros a darem 
especial atenção a sete prioridades fundamentais nos próximos dois anos:

• promover o investimento no mercado de trabalho e a concepção de medidas activas para 
satisfazer as necessidades dos que têm maiores dificuldades de acesso ao emprego;

• modernizar os sistemas de protecção social;
• melhorar o acesso dos mais vulneráveis e dos que correm maior risco de exclusão social a 

uma habitação digna, a saúde de qualidade e a oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida; desenvolver um esforço concertado para prevenir o abandono escolar precoce e 
para promover melhores condições de transição da escola para o trabalho;

• melhorar o acesso a serviços de qualidade;
• desenvolver o enfoque na erradicação da pobreza infantil, como passo fundamental para

travar a herança intergeracional da pobreza;
• corrigir as desvantagens na educação;
• reduzir a pobreza e a exclusão social dos imigrantes e das minorias étnicas.

Em consequência, cabe aos Estados-Membros:
• prolongar a vida activa e aumentar os níveis de emprego, como factores essenciais da 

modernização da protecção social;
• dar maior atenção à implementação e às sinergias decorrentes da extensão dos processos 

de protecção social e inclusão social aos cuidados de saúde, prevista no próximo ano;
• manter a prioridade às abordagens e estratégias multifacetadas; os domínios prioritários 

fundamentais incluem a prevenção da pobreza infantil, o apoio às capacidades de 
acolhimento das famílias, a correcção das desigualdades de género, o apoio aos 
sem-abrigo e a abertura de novas vias de integração dos minorias étnicas e dos migrantes;

• estudar formas de tornar mais eficazes as estratégias nacionais;
• fazer regressar as pessoas ao mercado de trabalho, mantendo os trabalhadores 

empregados;
• no domínio das pensões, manter os trabalhadores idosos no emprego.
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III. Compromissos dos Estados-Membros

Os Estados-Membros combatem a exclusão social e a pobreza de diferentes formas1. Por 
exemplo, a Irlanda, a Dinamarca e o Reino Unido estão a fazer um grande esforço para 
combater a pobreza infantil. A Comissão sublinha a importância da eliminação da pobreza 
infantil para evitar que esta passe de geração em geração. O Reino Unido tem uma das taxas 
mais elevadas de pobreza infantil, principalmente devido ao elevado número de famílias 
monoparentais.

Alguns países, como a Bélgica, o Reino Unido e a República Checa, têm um elevado número 
de famílias em que ninguém trabalha, pelo que dependem de prestações sociais.

Nos Países Baixos, por exemplo, a prioridade é combater a pobreza levando mais gente a 
trabalhar. A Comissão aprova esta linha, mas chama a atenção para o facto de haver pessoas 
que trabalham, mas não deixam de estar em situação de pobreza.

As medidas para melhorar as condições de habitação estão a ganhar importância, por 
exemplo, em França, nos países bálticos e nos países da Europa Central e Oriental. Em alguns 
dos novos Estados-Membros, o parque habitacional é obsoleto e inadequado. A Comissão está 
empenhada em conhecer as políticas para resolver a situação dos sem-abrigo em toda a UE.

Corrigir as desvantagens na educação constitui uma preocupação em toda a União. Polónia, 
Malta e Espanha são três países com elevados níveis de abandono escolar. Os novos 
Estados-Membros têm, geralmente, bons indicadores em termos de ensino básico, mas 
apresentam piores resultados no ensino secundário e na aprendizagem ao longo da vida (por 
exemplo, na formação de competências e na requalificação).

Além disso, deve ser dada uma atenção especial aos novos Estados-Membros. Embora se 
tenham registado alguns progressos, é necessário desenvolver maiores esforços. Na verdade, 
têm de ser estabelecidas prioridades e objectivos mais ambiciosos e mais específicos, a 
protecção social precisa de ser modernizada e têm de ser reforçadas as ligações às políticas 
económicas e orçamentais nacionais.

A taxa média do risco de pobreza na UE-10 (15%) é praticamente idêntica à da UE-25. 
Entretanto, os números variam muito na UE-10, desde os 8% da República Checa até aos 21% 
da Eslováquia.

Importa sublinhar algumas características:
• a privação material e um estilo de vida de subsistência são comuns na UE-10, devido ao 

rendimento médio substancialmente inferior;
• o desemprego prolongado é um problema importante, em especial na Polónia, na 

Eslováquia e nos Estados bálticos;
• o crescimento natural negativo da população é também um problema grave;
• são comuns as más condições de habitação e de cuidados de saúde.

  
1 Projecto de relatório conjunto sobre protecção social e inclusão social, Anexo técnico (SEC(2005)0069).



PR\582642PT.doc 13/14 PE 362.869v01-00

Tradução externa

PT

À excepção da Eslovénia, os níveis de despesa com a protecção social em percentagem do 
PIB nos novos Estados-Membros são significativamente inferiores à média da UE. Além 
disso, no seu relatório sobre a inclusão social nos 10 novos Estados-Membros1, a Comissão 
identifica seis desafios que os 10 novos Estados-Membros da UE enfrentam nos próximos 
dois anos:
• expandir as políticas activas do mercado de trabalho e desenvolver estratégias coerentes e 

globais para a aprendizagem ao longo da vida, a fim de aumentar a integração do mercado 
de trabalho;

• assegurar que os sistemas de protecção social tenham cobertura e níveis de pagamento 
suficientes para garantir um rendimento mínimo apropriado para que todos vivam com 
dignidade;

• reforçar as políticas de combate à pobreza infantil e das famílias e de protecção dos 
direitos das crianças;

• melhorar o acesso a uma habitação digna e resolver o problema dos sem-abrigo;
• investir mais, e com mais eficácia, na melhoria da qualidade e do acesso a serviços 

públicos (em especial, serviços de saúde e sociais, educação, formação e transportes);
• incrementar os esforços para eliminar os níveis especialmente elevados de exclusão e 

discriminação que afectam alguns grupos étnicos, em particular os romanichéis, e as 
pessoas com deficiência.

IV. Questões políticas críticas

Por último, consideramos que as três questões sociais mais críticas para a UE são a 
aprendizagem ao longo da vida, o atraso tecnológico e as disparidades regionais.

Aprendizagem ao longo da vida

Investir no conhecimento tem de ser uma das principais prioridades dos Estados-Membros. 
Na verdade, a aprendizagem ao longo da vida pode ser um instrumento muito eficaz no 
combate à pobreza e à exclusão social, assim como um factor importante para promover a 
cidadania activa e a democracia. No entanto, é preciso dar atenção à necessidade de a 
aprendizagem ao longo da vida e o acesso à formação serem disponibilizados de forma 
não-discriminatória para assegurar a todos a oportunidade de um recomeço. O fosso entre as 
remunerações dos empregos altamente qualificados e os de baixa qualificação está a 
aumentar, com as mulheres e os migrantes maioritariamente do lado dos baixos salários. Têm 
de ser tomadas medidas para assegurar a igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da 
vida, assim como medidas que promovam especificamente as pessoas desfavorecidas.

Atraso tecnológico

  
1 Relatório sobre a inclusão social 2005 – Uma análise dos Planos de Acção Nacionais em matéria de inclusão 
social (2004-2006) apresentados pelos 10 novos Estados-Membros.
.
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As transformações sociais podem gerar novos riscos de pobreza e exclusão social para os 
grupos especialmente vulneráveis, a menos que se desenvolvam respostas políticas 
apropriadas. Entre estas transformações, contam-se as que se verificam no mercado de 
trabalho, resultantes da globalização e do crescimento muito rápido da sociedade baseada no 
conhecimento e das tecnologias da informação e da comunicação.

Disparidades regionais

As possibilidades de integração, especialmente entre as crianças e jovens, são extremamente 
desiguais de lugar para lugar. As vantagens e as desvantagens têm um efeito cumulativo. 
Especificamente, as zonas onde as crianças crescem em famílias pobres e desfavorecidas são 
frequentemente zonas onde as escolas são de pior qualidade e distantes e os transportes são 
ineficientes, o que resulta na deterioração do capital humano e do potencial de 
desenvolvimento da região. Estes processos cumulativos desenvolvem-se, em parte, por si 
próprios, mas podem ser muito agravados pelas políticas governamentais.


