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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Protecção Social e a Inclusão Social 2007
(2007/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Projecto de relatório conjunto 
sobre Protecção Social e Inclusão Social" (COM(2007)0013),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,

– Tendo em conta o Plano de Acção Internacional das Nações Unidas sobre o 
Envelhecimento 2000,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Reforçar a Dimensão Social da 
Estratégia de Lisboa: racionalizar a coordenação aberta no domínio da protecção social" 
(COM(2003)0261),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "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 intitulado "Uma nova solidariedade entre 
gerações face às mutações demográficas" (COM(2005)0094),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência,

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Junho de 2002 referente à Comunicação da 
Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Regiões, intitulada "Projecto de relatório conjunto sobre a Inclusão Social"1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 5 de Junho de 2003 sobre a aplicação do método 
aberto de coordenação2,

– 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 sustentáveis3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 30 de Novembro de 2006 sobre a situação das pessoas 
com deficiência na União Europeia Alargada: O Plano de Acção Europeu 2006/20074,

– Tendo em conta a sua Resolução de 23 de Março de 2006 sobre os desafios demográficos 

  
1 JO C 261 E de 30.10.2003, p. 136.
2 JO C 68 E de 18.03.2004, p. 604.
3 JO C 77 E de 26.03.2003, p. 251.
4 Textos aprovados, P6_TA(2006)0527.
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e a solidariedade entre gerações1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2006 sobre "Melhorar a saúde 
mental da população. Rumo a uma estratégia de saúde mental para a União Europeia"2 ,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
(A6-0000/2007),

A. Considerando que o Conselho Europeu de Lisboa, de Março de 2000, concordou em 
reforçar a coesão social e combater a exclusão social, 

B. Considerando que, no Conselho Europeu de Nice de 2000, os Estados-Membros se 
comprometeram a obter uma redução significativa e quantificável da pobreza e da 
exclusão social até ao ano de 2010,

C. Considerando que a inclusão social e a protecção social constituem um valor básico da 
União Europeia e um direito fundamental de todos os indivíduos, independentemente da 
origem étnica, idade, sexo, deficiência, orientação sexual e religião, 

D. Considerando que 72 milhões de cidadãos europeus continuam a viver em condições de 
pobreza, que 8% da população da UE são trabalhadores pobres, e que o fosso entre ricos e 
pobres está a aumentar em muitos Estados-Membros da UE,

E. Considerando que a Europa é hoje uma sociedade multi-étnica e pluriconfessional; que os 
Estados-Membros devem garantir que as suas leis traduzam essa diversidade, protegendo 
todos os indivíduos contra a violência, a discriminação e o assédio,

F. Considerando que os efeitos da desigualdade, pobreza, exclusão social e falta de 
oportunidades estão interrelacionados, o que requer uma estratégia coerente ao nível dos 
Estados-Membros, incidente não só sobre os rendimentos e a riqueza, mas também sobre 
questões como o acesso ao emprego, à educação, aos serviços de saúde e às oportunidades 
de vida das gerações vindouras,

G. Considerando que a pobreza e o desemprego têm sido vinculados a más condições de 
saúde, devido a factores como uma nutrição inadequada, piores condições ambientais nas 
zonas mais desfavorecidas, habitação inadequada e stress, e que, em muitos Estados-
Membros, é amiúde difícil o acesso das comunidades desfavorecidas aos cuidados de 
saúde,

H. Considerando que a pobreza e a desigualdade afectam de forma desproporcionada as 
mulheres; que o rendimento médio das mulheres representa apenas 55% do dos homens, e 
que são poucas as mulheres que recebem uma reforma estatal completa por direito 
próprio,

I. Considerando que os níveis de desemprego das pessoas com deficiência, incluindo as 
  

1 Textos aprovados, P6_TA(2006)0115.
2 Textos aprovados, P6_TA(2006)0341.
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pessoas com problemas de saúde mental, as pessoas idosas e as minorias étnicas, 
continuam a ser inaceitavelmente elevados na União Europeia,

I Aspectos gerais

1. Exorta os Estados-Membros a fazerem o maior uso possível do potencial oferecido pelo 
método aberto de coordenação; 

2. Sublinha que a erradicação da pobreza e da exclusão social deve continuar a ser uma 
prioridade política para a União Europeia;

3. Realça que o emprego deve ser visto como uma das salvaguardas mais eficazes contra a 
pobreza e a exclusão social; solicita, por isso, à Comissão e aos Estados-Membros que 
apliquem eficazmente a Directiva 78/2000/CE, que estabelece um quadro geral de 
igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional;

4. Realça que o acesso aos bens e serviços deve ser um direito de cada cidadão da UE, pelo 
que solicita à Comissão Europeia que apresente directivas específicas em relação a todos 
os domínios não cobertos pelo artigo 13º do Tratado CE, a fim de lutar contra a 
discriminação no acesso aos bens e serviços, em razão de deficiência, idade, religião ou 
crença, e orientação sexual;

5. Exorta os Estados-Membros a darem aplicação mais eficaz à legislação da UE em matéria 
de emprego e de política social;

6. Sublinha que a educação e a formação devem preparar as pessoas para aproveitarem estas 
oportunidades e se adaptarem ao desaparecimento de empregos industriais tradicionais;

II Inclusão social

7. Considera que devem ser mantidos os esforços tendentes a lutar contra a pobreza e a 
exclusão social e que esses esforços devem ser alargados com vista à melhoria da situação 
das pessoas mais expostas ao risco de pobreza e de exclusão;

8. Reconhece que em muitos Estados-Membros os indivíduos beneficiam de uma rede de 
segurança que garante rendimentos mínimos, e considera que, através do intercâmbio das
melhores práticas, os Estados-Membros que não o fazem, podem ser encorajados a 
fazê-lo;

9. Reconhece que a prestação de assistência social implica a obrigação de os Estados-
Membros garantirem que os cidadãos conheçam e tenham acesso aos seus direitos;

10. Assinala que se deve fomentar um salário mínimo decente, fixado ao nível dos 
Estados-Membros, que possa contribuir para a viabilidade financeira do trabalho, embora 
reconheça que em muitos Estados-Membros esse salário mínimo tenha sido fixado a um 
nível muito baixo;

11. Considera vital que os Estados-Membros ajudem as pessoas a reingressar ao trabalho, 
garantindo-lhes uma ajuda personalizada e específica, assim como ajuda para que as 
pessoas retomem confiança e adquiram novas qualificações;
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12. Exorta os Estados-Membros a se debruçarem sobre a discriminação múltipla, que tem um 
impacto importante, muitas vezes negligenciado, sobre a inclusão social;

13. Considera que uma assistência sanitária e social de elevada qualidade e baseada na 
comunidade, desenvolvida, na medida do possível, em cooperação com os utilizadores e 
os doentes, pode desempenhar um papel importante na luta contra a pobreza e a exclusão 
social;

14. Assinala que existe um vínculo forte e complexo entre pobreza e delinquência; que o 
encarceramento sem reabilitação e educação adequadas só conduzem, amiúde, à exclusão 
social e ao desemprego;

15. Considera que a falta de habitação decente e a preço acessível em todos os Estados-
Membros é um factor que contribui grandemente para lançar e manter as pessoas na
pobreza;

16. Convida todos os Estados-Membros a assinarem e ratificarem a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo opcional;

17. Saúda a desinstitucionalização das pessoas com deficiência, mas assinala que isso exige 
um nível suficiente de serviços de qualidade baseados na comunidade que favoreçam uma 
vida independente, o direito à assistência pessoal, o direito de controlar o seu próprio 
orçamento e a plena participação na sociedade dentro dos Estados-Membros;

18. Considera que é imperdoável que se continue a construir novas infraestruturas inacessíveis 
às pessoas com deficiência e às pessoas idosas, utilizando os recursos do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional ou outros Fundos Estruturais;

19. Exorta os Estados-Membros a identificarem e abordarem os problemas com que se 
deparam os prestadores de cuidados, compelidos muitas vezes a permanecer fora do 
mercado de trabalho;

20. Insta os Estados-Membros a encorajarem os empregadores do sector público a garantirem 
que os seus postos de trabalho sejam mais representativos das comunidades que servem;

21. Realça a necessidade de os Estados-Membros promoverem o desenvolvimento e a 
implementação de estratégias gerais locais, regionais e nacionais sobre o envelhecimento;

22. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a fornecerem recursos adequados para facilitar 
o acesso a programas de formação contínua como um meio para limitar a exclusão das 
pessoas idosas, nomeadamente do mercado de trabalho, e para incentivar a sua 
participação contínua na vida social, cultural e cívica;

23. Exorta os Estados-Membros que ainda o não tenham feito a tomarem medidas em prol da 
prestação de assistência pessoal gratuita às pessoas idosas, às pessoas com deficiência e às 
pessoas que sofrem de doença crónica;

24. Exorta os Estados-Membros a procederem ao intercâmbio das melhores práticas a fim de 
evitar que os alunos abandonem a escola precocemente e facilitar a transição da escola 
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para o mundo laboral;

25. Insta os Estados-Membros a que garantam a alfabetização dos seus cidadãos e que estes 
adquiram as qualificações e os conhecimentos com vista à obtenção de um emprego útil;

26. Refere que, apesar de alguns progressos, que cabe saudar, rumo a uma maior participação 
no ensino superior, os Estados-Membros devem ser encorajados a manter e a introduzir a 
aprendizagem baseada no trabalho;

27. Insta os Estados-Membros e a Comissão Europeia a que rejeitem a enganosa confusão 
entre migração económica e busca de asilo, e entre estas situação e a imigração 
clandestina;

III. Protecção Social

28. Entende que devem ser adoptadas medidas adicionais para lutar contra a violência 
doméstica e o abuso de crianças e pessoas idosas;

29. Insta os Estados-Membros a desenvolverem uma abordagem mais construtiva à política de 
luta contra a droga, colocando a ênfase na educação e no tratamento da toxicodependência
e não nas sanções penais;

30. Insta a um melhor intercâmbio das melhores práticas em toda a UE em matéria de 
diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças crónicas;

31. Solicita aos Estados-Membros que dêem prioridade a medidas de saúde pública que visem 
abordar frontalmente a desigualdade que existe em matéria de saúde e acesso a cuidados 
de saúde em muitas comunidades de minorias étnicas;

32. Assinala que, em todos os Estados-Membros, o abuso de álcool e drogas pode levar à
criminalidade, ao desemprego e à exclusão social; considera ser inaceitável que para 
muitas pessoas o único acesso a tratamento e aconselhamento neste domínio seja através 
do sistema prisional; 

33. Salienta que existem muitas formas de deficiência, incluindo pessoas com problemas de 
mobilidade, deficiências visuais, deficiências auditivas, problemas de saúde mental, 
doenças crónicas e dificuldades de aprendizagem; salienta que as pessoas com 
deficiências múltiplas têm problemas excepcionais, tal como as pessoas sujeitas a 
discriminação múltipla;

34. Apela à desestigmatização de pessoas com problemas de saúde mental e pessoas com 
dificuldades de aprendizagem, à promoção da saúde e do bem-estar mentais, à prevenção 
das perturbações mentais, bem como à afectação de recursos acrescidos a tratamento e 
cuidados;

35. Insta os Estados-Membros a perseguirem activamente políticas destinadas a reduzir os 
problemas de saúde causados pelo álcool, tabaco e drogas ilegais;

36. Reconhece que o abuso do álcool ou o consumo de drogas podem levar à exclusão social e 
amarrar crianças e famílias à pobreza e expor crianças a um risco mais elevado de abuso;
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37. Insta os Estados-Membros a assegurarem um maior empenhamento no objectivo de 
redução da pobreza infantil;

38. Considera que serviços de saúde e serviços sociais de elevada qualidade, que apoiem as 
suas crianças e as suas famílias, incluindo serviços de acolhimento de crianças a preços 
comportáveis e acesso a alojamento a preços comportáveis, são cruciais para a prevenção 
e redução da pobreza infantil, da exclusão social e da discriminação e impedir que a 
pobreza seja transmitida de uma geração para outra;

39. Insta os Estados-Membros a reforçarem o perfil das cooperativas de crédito a fim de 
contribuir para oferecer às pessoas um ambiente seguro e regulamentado em matéria de 
poupança e empréstimos e lutar contra a crescente problemática do endividamento
pessoal;

40. Insta os Estados-Membros a reforçarem a legislação de luta contra o tráfico e a 
discriminação e, em particular, a assinarem, ratificarem e aplicarem a Convenção do 
Conselho da Europa relativa à Luta contra o Tráfico de Seres Humanos;

41. Insta os Estados-Membros a apresentarem legislação destinada a impedir a exploração de 
trabalhadores vulneráveis por agências de trabalho e a assinarem e ratificarem a 
Convenção das Nações Unidas sobre Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e das suas Famílias;

42. Insta todos os Estados-Membros a salvaguardarem uma política de asilo baseada nos 
direitos humanos, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas relativa aos 
Refugiados e outra legislação pertinente em matéria de direitos humanos, envidando 
simultaneamente esforços para pôr termo à dependência dos requerentes de asilo em 
relação a prestações, autorizando-os a trabalhar, e a considerarem o desenvolvimento de 
vias adicionais de imigração legal;

43. Solicita que os Estados-Membros dêem uma maior atenção às pessoas sem abrigo, 
especialmente no que se refere ao acesso ao alojamento, à saúde, à educação e ao 
emprego;

44. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
bem como ao Comité da Protecção Social, aos governos e aos parlamentos dos Estados-
Membros e dos países candidatos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Mensagem fundamental do relatório

O relatório apoia a abordagem geral da Análise da Realidade Social apresentada pela 
Comissão (COM(2007)0063) e o seu seguimento, ou seja, levar a cabo um debate geral sobre 
o papel da política social na União Europeia. Tendo em conta que a Comunicação declara que 
as conclusões do debate irão igualmente influir sobre a análise intercalar da agenda da política 
social, o relatório salienta que o Parlamento deve ser informado sobre os resultados dos 
debates e sobre o seguimento que a Comissão lhes tenciona dar na perspectiva da análise
intercalar.

O relatório salienta que a inclusão social e a protecção social constituem um valor 
fundamental da União Europeia e um direito fundamental para todos os indivíduos, 
independentemente da sua origem étnica, idade, género, deficiência, orientação sexual e 
religião.

O relatório assinala que 72 milhões de cidadãos europeus continuam a viver na pobreza e que 
8% da população da UE sofre de pobreza no trabalho e que o fosso entre ricos e pobres está a 
aumentar em muitos Estados-Membros.

O relatório salienta que a Europa actual é uma sociedade multiétnica e multiconfessional e 
que os Estados-Membros devem assegurar que a sua legislação reflicta essa diversidade, 
protegendo todas as pessoas contra a violência, a discriminação e o assédio.

O relatório salienta que a pobreza e o desemprego estão associados a um mau estado de saúde 
em virtude de factores como sejam uma alimentação pobre, ambientes degradados em zonas 
pobres, alojamento inadequado e que as comunidades desfavorecidas em muitos 
Estados-Membros não têm frequentemente acesso suficiente aos cuidados de saúde.

O relatório assinala que os níveis de desemprego das pessoas com deficiência (o que inclui 
pessoas com problemas de saúde mental), idosos e pessoas pertencentes a minorias étnicas na 
União Europeia se mantém a um nível inaceitavelmente elevado.

O relatório salienta que o emprego deve ser encarado como uma das salvaguardas mais 
eficazes contra a pobreza e a exclusão social e insta, por esse motivo, a Comissão e os 
Estados-Membros a aplicarem efectivamente a Directiva 78/2000/EC relativa ao emprego, 
que estabelece um enquadramento legal para a igualdade de tratamento no emprego.

O relatório salienta que o acesso a bens e serviços deve ser um direito para todo o cidadão 
europeu e insta, por esse motivo, a Comissão Europeia a apresentar directivas específicas para 
todos os domínios não cobertos por legislação adoptada em aplicação do artigo 13° do 
Tratado CE, a fim de combater a discriminação no acesso a bens e serviços, designadamente 
em virtude de deficiências, da idade, religião ou crença ou orientação sexual.

O relatório insta os Estados-Membros a aplicarem de forma mais eficaz a legislação europeia 
em vigor no domínio do emprego e da política social.
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O relatório reconhece que, em muitos Estados-Membros, as pessoas dispõem de uma rede de 
segurança que garante um rendimento mínimo e considera que, através do intercâmbio das 
melhores práticas, os Estados-Membros que não dispõem de um sistema dessa natureza 
podem ser encorajados nesse sentido.

O relatório assinala que um salário mínimo digno, estabelecido a nível dos Estados-Membros 
deve ser encorajado e poderá contribuir para tornar o trabalho financeiramente viável, mas 
reconhece que, em muitos Estados-Membros, o salário é estabelecido a um nível muito baixo.

O relatório tem em conta anteriores relatórios do Parlamento que salientam a importância de 
uma política social dotada de um estatuto equivalente e que interaja inteiramente com o 
triângulo das políticas comunitárias (políticas económica, de emprego e social)1. Neste 
contexto, a Comissão deve reforçar e clarificar o objectivo primitivo de Lisboa de erradicação 
da pobreza mediante a adopção de um objectivo claro em termos de calendário para a UE 
reduzir os níveis de pobreza medidos por confronto com o PIB até 2010 e desenvolver um 
conjunto de normas de inclusão social com base nas quais serão avaliados os resultados da 
estratégia de inclusão social2.

O relatório sobre "Análise da realidade social" aborda dois documentos da Comissão: a 
Comunicação sobre a Inclusão Social e a Protecção Social (COM(2007)013) e a 
Comunicação sobre a Análise da Realidade Social (COM(2007)063).

Síntese da Comunicação sobre a Inclusão Social e a Protecção Social

O Método Aberto de Coordenação (MAC) tem vindo a reforçar a sensibilização para as 
causas complexas da exclusão e da pobreza e a forjar uma abordagem partilhada das reformas 
da protecção social com base nos princípios da acessibilidade, adequação, qualidade, 
modernização e sustentabilidade. Os cuidados de saúde e os cuidados prolongados são 
igualmente áreas adequadas ao intercâmbio de políticas; a consideração conjunta dos 
objectivos pode melhorar a eficácia das políticas e a disponibilização de serviços de cuidados 
de saúde a nível dos Estados-Membros.

Alguns programas nacionais de reforma evidenciam um empenhamento mais forte em prol 
das pessoas mais desfavorecidas na sociedade e em ajudar as famílias pobres a beneficiarem 
do crescimento do emprego. As medidas destinadas a assegurar a sustentabilidade das 
finanças públicas são acompanhadas de disposições que visam proteger os grupos mais 
vulneráveis. É necessária uma interacção reforçada e mais visível a nível europeu e nacional.

Deve ser dada uma maior importância nos Estados-Membros à luta contra a pobreza infantil, 
tendo em conta que crianças desfavorecidas terão menos possibilidades de obter emprego no 
futuro. Os Estados-Membros têm abordado esta questão através do aumento do rendimento 

  
1 Relatório sobre a comunicação da Comissão sobre a Agenda de Política Social, Comissão do Emprego, 
Relatora Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Relatório sobre a situação social na União Europeia, Comissão do Emprego, Relatora Ilda Figueiredo, A6-
0035/2005.
2 Relatório sobre a política de agenda social para o período de 2006-2010, Comissão do Emprego, Relatora Ria 
Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.



PR\665910PT.doc 11/12 PE 388.570v01-00

PT

das famílias, da melhoria do acesso a os serviços e da protecção dos direitos das crianças. O 
relatório indica que, em média, 15% dos alunos abandonam prematuramente o sistema de 
ensino, mas que, em alguns países mais de um terço dos jovens são afectados pelo abandono 
escolar precoce. Alguns Estados-Membros fixaram metas específicas e estão a introduzir 
medidas preventivas para lidar com este problema (ensino pré-escolar, orientação e 
acompanhamento, tutória, bolsas) e acções compensatórias (por exemplo, as escolas da 
segunda oportunidade).

Neste contexto, continua a ser importante a luta contra o desemprego juvenil. Muitos 
Estados-Membros estão a alargar os regimes de aprendizagem, proporcionando apoio 
personalizado ou alternativas de actividade após curtos períodos de desemprego, 
concentrando as acções em áreas socialmente desfavorecidas ou ainda melhorando o acesso a 
medidas de inserção. 

No que se refere às desigualdades geográficas, os Fundos Estruturais da UE apoiam melhorias 
nas infra-estruturas de saúde nas regiões mais pobres. A fim de reforçar as normas de 
qualidade, os Estados-Membros estão a envidar esforços no sentido de uma melhor 
coordenação entre todos os níveis de serviços médicos e do desenvolvimento de programas de 
prevenção.

Síntese da Comunicação da Comissão relativa à Análise da Realidade Social

A globalização e a demografia são as duas forças essenciais que dão forma ao 
desenvolvimento das sociedades europeias. As tendências demográficas conduzem a uma vida 
mais longa e saudável e suscitam questões em termos de custos de uma sociedade em 
envelhecimento, equidade intergeracional, aumento da importância dos cuidados à infância e 
do equilíbrio entre a vida familiar e profissional para uma vida de família sustentável, relações 
entre gerações e novos riscos de pobreza. A globalização, juntamente com novas tecnologias, 
oferece um enorme potencial de crescimento. Mas as pessoas devem estar preparadas, através 
do ensino e da formação profissional, para tirar partido dessas oportunidades e se adaptarem 
ao desaparecimento dos empregos industriais tradicionais.

A Estratégia de Lisboa renovada não coloca a tónica apenas no desempenho económico e na 
competitividade, mas também na criação de uma maior coesão social e na dimensão social da 
sustentabilidade. No âmbito desta estratégia, a UE compromete-se, juntamente com os 
Estados-Membros – que continuam a ter competência primária para delinear as suas próprias 
políticas –, a identificar colectivamente as abordagens políticas mais susceptíveis de 
promover a combinação de prosperidade e solidariedade e promover a sua assimilação. A 
Estratégia de Lisboa inaugurou assim uma reflexão colectiva sobre questões sociais numa
acepção muito vasta, que abrange questões tradicionais de flexibilidade do mercado de 
trabalho e de reforma do estado social, mas também questões ligadas ao sistemas de ensino e 
de formação profissional. 

Muitas iniciativas de política social do passado foram concebidas para uma sociedade 
industrial. Hoje em dia, a Europa vive numa sociedade cada vez mais baseada no 
conhecimento e orientada para os serviços, na qual a situação social e os desafios sociais são 
menos bem compreendidos e analisados. 
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O exercício de análise da realidade social pretende, assim, desenvolver uma avaliação dos 
actuais desafios sociais e lançar um debate sobre a situação social na Europa, que influirá 
igualmente sobre a análise intercalar da agenda da política social.
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