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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Autoridade Europeia do Trabalho (AET) irá desempenhar um papel importante no domínio 
da mobilidade laboral transfronteiriça. Como existe uma concentração desproporcionada e 
frequentemente involuntária de mulheres em trabalhos precários, é importante introduzir 
medidas para garantir a igualdade de género também neste domínio.

O presente parecer visa a introdução da dimensão de género no domínio de competências da 
AET. Em primeiro lugar, visa a introdução da dimensão de género na aplicação do ciclo 
político. As propostas incluem a realização de avaliações de impacto em função do género e a 
inclusão de indicadores específicos nos programas anual e plurianual, a aplicação da 
orçamentação sensível ao género, a inclusão de uma dimensão de género no acompanhamento 
e apresentação de relatórios, a recolha de dados repartidos por género e a coordenação com o 
Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE).

Em segundo lugar, o parecer concentra-se nas funções da AET. Na sua capacidade de facilitar 
o acesso à informação, a AET deverá fornecer informações específicas sobre as políticas da 
UE destinadas a melhorar a igualdade de género no domínio das políticas laborais e – no seu 
papel na partilha de boas práticas e identificação de eventuais lacunas – a AET deve 
igualmente incluir uma análise no domínio da coordenação da segurança social, com um 
capítulo específico sobre questões de género.

Por último, é importante que a AET assegure uma composição equilibrada em termos de 
género na sua estrutura e na representação das organizações de defesa dos direitos das 
mulheres no grupo das partes interessadas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 
seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Autoridade deverá exercer as 
suas atividades nos domínios da 
mobilidade laboral transfronteiriça e da 
coordenação da segurança social, incluindo 
a livre circulação de trabalhadores, o 
destacamento de trabalhadores e os 
serviços com uma forte componente de 

(6) A Autoridade deverá exercer as 
suas atividades nos domínios da 
mobilidade laboral transfronteiriça e da 
coordenação da segurança social, incluindo 
a livre circulação de trabalhadores, o 
destacamento de trabalhadores e os 
serviços com uma forte componente de 
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mobilidade. Deverá também facilitar o 
reforço da cooperação entre os 
Estados-Membros na luta contra o trabalho 
não declarado. Nos casos em que a 
Autoridade, no desempenho das suas 
atividades, tiver conhecimento de suspeitas 
de irregularidades, nomeadamente em 
áreas do direito da União fora do seu 
domínio de competências, tais como 
violações das normas aplicáveis a 
condições de trabalho, saúde e segurança, 
ou o emprego de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, deve poder 
comunicar essas situações e cooperar 
nesses domínios com a Comissão, as 
instâncias competentes da União, bem 
como as autoridades nacionais, consoante o 
caso.

mobilidade. Deverá também facilitar o 
reforço da cooperação entre os 
Estados-Membros na luta contra o trabalho 
não declarado, o trabalho precário, o 
trabalho forçado e a exploração, as 
empresas fictícias, as empresas 
fraudulentas, o falso trabalho 
independente, as sociedades de fachada 
para o tráfico de seres humanos e as redes 
de trabalho escravo, às quais as 
trabalhadoras são particularmente 
vulneráveis. Nos casos em que a 
Autoridade, no desempenho das suas 
atividades, tiver conhecimento de suspeitas 
de irregularidades, nomeadamente em 
áreas do direito da União fora do seu 
domínio de competências, tais como 
violações das normas aplicáveis a 
condições de trabalho, saúde e segurança, 
ou o emprego de nacionais de países 
terceiros em situação irregular, deve poder 
comunicar essas situações e cooperar 
nesses domínios com a Comissão, as 
instâncias competentes da União, bem
como as autoridades nacionais, consoante o 
caso.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Autoridade deverá contribuir 
para facilitar a livre circulação de 
trabalhadores, matéria que é regida pelo 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho39, a 
Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho40 e o Regulamento 
(UE) 2016/589 do Parlamento Europeu e 
do Conselho41. Deverá facilitar o 
destacamento de trabalhadores, matéria que 
é regida pela Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho42 e a 
Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e o Conselho43, nomeadamente 

(7) A Autoridade deverá contribuir 
para facilitar a livre circulação de 
trabalhadores, matéria que é regida pelo 
Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho39, a 
Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho40 e o Regulamento 
(UE) 2016/589 do Parlamento Europeu e 
do Conselho41. Deverá facilitar o 
destacamento de trabalhadores, matéria que 
é regida pela Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho42 e a 
Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e o Conselho43, nomeadamente 
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mercê do apoio à aplicação dessas 
disposições, a qual ocorre através de 
convenções coletivas de aplicação geral, 
em consonância com as práticas dos 
Estados-Membros. Deverá também 
facilitar a livre circulação de trabalhadores, 
matéria que é regida pelo Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho44, o Regulamento (CE) No 
987/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho45 e o Regulamento (UE) 
1231/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho46; assim como o Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 do Conselho47 e o 
Regulamento (CEE) n.º 574/72 do 
Conselho48.

mercê do apoio à aplicação dessas 
disposições, a qual ocorre através de 
convenções coletivas de aplicação geral, 
em consonância com as práticas dos 
Estados-Membros. Deverá também 
facilitar a livre circulação de trabalhadores, 
matéria que é regida pelo Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho44, o Regulamento (CE) No 
987/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho45 e o Regulamento (UE) 
1231/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho46; assim como o Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 do Conselho47 e o 
Regulamento (CEE) n.º 574/72 do 
Conselho48. A Autoridade deverá também 
contribuir para combater o tráfico de 
seres humanos para fins de exploração 
sexual, trabalho, órgãos ou servidão 
doméstica e proteger os trabalhadores do 
trabalho forçado na Europa. O tráfico de 
seres humanos é um fenómeno complexo 
e transnacional que só pode ser 
combatido de forma eficaz se as 
instituições e os Estados-Membros da UE 
coordenarem o seu trabalho de modo a 
evitar a escolha do foro mais favorável 
(«fórum shopping») pelos indivíduos e 
grupos criminosos, adotando uma 
abordagem centrada na identificação e na 
proteção das vítimas potenciais e reais 
com uma perspetiva intersectorial. Por 
conseguinte, a Autoridade pode 
desempenhar um papel importante na luta
contra o tráfico ao iniciar e/ou facilitar os 
controlos e as inspeções transfronteiras, 
bem como através da integração da 
dimensão do género nas inspeções do 
trabalho, sem, contudo, substituir as 
inspeções nacionais e as atividades 
nacionais de controlo da aplicação da 
legislação.

_________________ _________________

39 Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na União (JO L 141 de 
27.5.2011, p. 1).

39 Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na União (JO L 141 de 
27.5.2011, p. 1).
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40 Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa a medidas destinadas a 
facilitar o exercício dos direitos conferidos 
aos trabalhadores no contexto da livre 
circulação de trabalhadores (JO L 128 
de 30.4.2014, p. 8).

40 Diretiva 2014/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril
de 2014, relativa a medidas destinadas a 
facilitar o exercício dos direitos conferidos 
aos trabalhadores no contexto da livre 
circulação de trabalhadores (JO L 128 
de 30.4.2014, p. 8).

41 Regulamento (UE) 2016/589 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de abril de 2016, relativo a uma rede 
europeia de serviços de emprego (EURES), 
ao acesso dos trabalhadores a serviços de 
mobilidade e ao desenvolvimento da 
integração dos mercados de trabalho, e que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 492/2011 
e (UE) n.º 1296/2013 (JO L 107 de 
22.4.2016, p. 1).

41 Regulamento (UE) 2016/589 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de abril de 2016, relativo a uma rede 
europeia de serviços de emprego (EURES), 
ao acesso dos trabalhadores a serviços de 
mobilidade e ao desenvolvimento da 
integração dos mercados de trabalho, e que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 492/2011 
e (UE) n.º 1296/2013 (JO L 107 de 
22.4.2016, p. 1).

42 Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (JO L 18 de 21.1.1997, p. 1).

42 Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (JO L 18 de 21.1.1997, p. 1).

43 Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, respeitante à execução da Diretiva 
96/71/CE relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno 
(«Regulamento IMI») (JO L 159 de 
28.5.2014, p. 11).

43 Diretiva 2014/67/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, respeitante à execução da Diretiva 
96/71/CE relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno 
(«Regulamento IMI») (JO L 159 de 
28.5.2014, p. 11).

44 Regulamento (CE) n.° 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativo à coordenação 
dos regimes de segurança social (JO L 166 
de 30.4.2004, p. 1, com retificação no 
JO L 200 de 7.6.2004, p. 1).

44 Regulamento (CE) n.° 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
29 de abril de 2004, relativo à coordenação 
dos regimes de segurança social (JO L 166 
de 30.4.2004, p. 1, com retificação no 
JO L 200 de 7.6.2004, p. 1).

45 Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social (JO L 284 
de 30.10.2009, p. 1).

45 Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social (JO L 284 
de 30.10.2009, p. 1).
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46 Regulamento (UE) n.º 1231/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que torna extensivos 
o Regulamento (CE) n.º 883/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 aos 
nacionais de países terceiros que ainda não 
estejam abrangidos por esses regulamentos 
por razões exclusivas de nacionalidade (JO 
L 344 de 29.12.2010, p. 1).

46 Regulamento (UE) n.º 1231/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, que torna extensivos 
o Regulamento (CE) n.º 883/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 987/2009 aos 
nacionais de países terceiros que ainda não 
estejam abrangidos por esses regulamentos 
por razões exclusivas de nacionalidade (JO 
L 344 de 29.12.2010, p. 1).

47 Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de junho de 1971, relativo 
à aplicação dos regimes de segurança 
social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 149 de 
5.7.1971, p.  2).

47 Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de junho de 1971, relativo 
à aplicação dos regimes de segurança 
social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 149 de 
5.7.1971, p. 2).

48 Regulamento (CEE) n.º 574/72 do 
Conselho, de 21 de março de 1972, que 
estabelece as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 relativo à 
aplicação dos regimes de segurança social 
aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 74 de 
27.3.1972, p. 1).

48 Regulamento (CEE) n.º 574/72 do 
Conselho, de 21 de março de 1972, que 
estabelece as modalidades de aplicação do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 relativo à 
aplicação dos regimes de segurança social 
aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade (JO L 74 de 
27.3.1972, p. 1).

Justificação

A Autoridade pode e deve contribuir para a luta contra o tráfico de seres humanos. Nos 
termos do artigo 2.º da Diretiva 2011/36/UE, o tráfico de seres humanos é definido como o 
recrutamento, o transporte, a transferência, a guarida ou o acolhimento de pessoas,
incluindo a troca ou a transferência do controlo sobre elas exercido, através do recurso a 
ameaças ou à força ou a outras formas de coação, rapto, fraude, ardil, abuso de autoridade 
ou de uma posição de vulnerabilidade, ou da oferta ou obtenção de pagamentos ou 
benefícios, a fim de conseguir o consentimento de uma pessoa que tenha controlo sobre outra 
para efeitos de exploração; a exploração inclui, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou os serviços forçados, como a 
mendicidade, a escravatura ou práticas equiparáveis à escravatura, a servidão, a exploração 
de atividades criminosas, bem como a remoção de órgãos. Existem vítimas de tráfico em 
diferentes atividades legais e ilegais, incluindo, entre outras, a agricultura, a indústria 
alimentar, a indústria do sexo, o trabalho doméstico, a indústria, a prestação de cuidados, a 
limpeza e outros setores (em especial o dos serviços). A maioria das vítimas de tráfico de 
seres humanos identificadas é originária de um país da UE. De acordo com o «Primeiro 
relatório da Comissão sobre os progressos realizados na luta contra o tráfico de seres 
humanos (2016)», duas em cada três (67%) vítimas registadas na UE foram vítimas de 
tráfico para fins de exploração sexual e 21% para outros tipos de trabalho forçado.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para isso, a Autoridade deverá 
cooperar com outras iniciativas e redes da 
União, em especial a Rede Europeia dos 
Serviços Públicos de Emprego (rede de 
SPE)54, a Rede Europeia de Empresas55, o 
Ponto de Contacto Fronteiriço56, a rede 
SOLVIT57, os serviços nacionais 
competentes como as entidades designadas 
pelos Estados-Membros ao abrigo da 
Diretiva 2014/54/UE para promover a 
igualdade de tratamento e apoiar os 
trabalhadores e familiares, bem como os 
pontos de contacto nacionais criados ao 
abrigo da Diretiva 2011/24/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho58 para 
prestar informações sobre cuidados de 
saúde. A Autoridade deverá também 
explorar sinergias com o Cartão Eletrónico 
Europeu de Serviços, e-card59, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
casos em que os Estados-Membros optem 
pela apresentação das declarações relativas 
ao destacamento de trabalhadores através 
da plataforma e-card. A Autoridade deverá 
substituir a Comissão na gestão do 
Gabinete Europeu de Coordenação da Rede 
Europeia de Serviços de Emprego (rede 
EURES), criada por força do Regulamento 
(UE) 2016/589, nomeadamente na 
definição das necessidades dos utilizadores 
e dos requisitos operacionais para a 
eficácia do portal EURES e dos serviços 
informáticos conexos, mas excluindo a 
prestação de serviços informáticos e a 
exploração e desenvolvimento das 
infraestruturas informáticas, que 
continuarão a ser assegurados pela 
Comissão.

(12) Para isso, a Autoridade deverá 
cooperar com outras iniciativas e redes da 
União, em especial a Rede Europeia dos 
Serviços Públicos de Emprego (rede de 
SPE)54, a Rede Europeia de Empresas55, a 
Confederação Europeia dos Sindicatos 
(CES), o Ponto de Contacto Fronteiriço56, 
a rede SOLVIT57, os serviços nacionais 
competentes como as entidades designadas 
pelos Estados-Membros ao abrigo da 
Diretiva 2014/54/UE para promover a 
igualdade de tratamento e apoiar os 
trabalhadores e familiares, bem como os 
pontos de contacto nacionais criados ao 
abrigo da Diretiva 2011/24/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho58 para 
prestar informações sobre cuidados de 
saúde. A Autoridade deverá também 
explorar sinergias com o Cartão Eletrónico 
Europeu de Serviços, e-card59, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
casos em que os Estados-Membros optem 
pela apresentação das declarações relativas 
ao destacamento de trabalhadores através 
da plataforma e-card. A Autoridade deverá 
substituir a Comissão na gestão do 
Gabinete Europeu de Coordenação da Rede 
Europeia de Serviços de Emprego (rede 
EURES), criada por força do Regulamento 
(UE) 2016/589, nomeadamente na 
definição das necessidades dos utilizadores 
e dos requisitos operacionais para a 
eficácia do portal EURES e dos serviços 
informáticos conexos, mas excluindo a 
prestação de serviços informáticos e a 
exploração e desenvolvimento das 
infraestruturas informáticas, que 
continuarão a ser assegurados pela 
Comissão.
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_________________ _________________

54 Decisão n.º 573/2014/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014, sobre o reforço da cooperação 
entre os serviços públicos de emprego 
(SPE) (JO L 159 de 28.5.2014, p. 32).

54 Decisão n.º 573/2014/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014, sobre o reforço da cooperação 
entre os serviços públicos de emprego 
(SPE) (JO L 159 de 28.5.2014, p. 32).

55 Rede Europeia de Empresas, 
https://een.ec.europa.eu/

55 Rede Europeia de Empresas, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu - Impulsionar o 
crescimento e a coesão nas regiões 
fronteiriças da UE, COM(2017) 534.

56 Comunicação da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu - Impulsionar o 
crescimento e a coesão nas regiões 
fronteiriças da UE, COM(2017) 534.

57 Recomendação da Comissão de 17 de 
setembro de 2013 sobre os princípios que 
regem a rede SOLVIT (JO L 249 de 
19.9.2013, p. 10).

57 Recomendação da Comissão de 17 de 
setembro de 2013 sobre os princípios que 
regem a rede SOLVIT (JO L 249 de 
19.9.2013, p. 10).

58 Diretiva 2011/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2011, relativa ao exercício dos direitos dos 
doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços (JO L 88 de 4.4.2011, 
p. 45).

58 Diretiva 2011/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2011, relativa ao exercício dos direitos dos 
doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços (JO L 88 de 4.4.2011, 
p. 45).

59 COM(2016) 824 final e COM(2016) 823 
final.

59 COM(2016) 824 final e COM(2016) 823 
final.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de reforçar a capacidade dos 
Estados-Membros para fazer face a 
irregularidades com uma dimensão 
transfronteiriça em matérias relacionadas 
com o direito da União no âmbito das suas 
competências, a Autoridade deverá apoiar 
as autoridades nacionais na realização de 
inspeções conjuntas e concertadas, 
nomeadamente facilitando a execução das 
inspeções em conformidade com o 
artigo 10.º da Diretiva 2014/67/UE. Estas 
inspeções deverão realizar-se a pedido dos 
Estados-Membros ou mediante o seu aval a 

(14) A fim de reforçar a capacidade dos 
Estados-Membros para fazer face a 
irregularidades com uma dimensão 
transfronteiriça em matérias relacionadas 
com o direito da União no âmbito das suas 
competências, a Autoridade deverá apoiar 
as autoridades nacionais na realização de 
inspeções sensíveis às questões do género,
conjuntas e concertadas, nomeadamente 
facilitando a execução das inspeções em 
conformidade com o artigo 10.º da Diretiva 
2014/67/UE. Estas inspeções deverão 
realizar-se a pedido dos Estados-Membros 
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uma sugestão nesse sentido apresentada 
pela Autoridade. A Autoridade deverá 
fornecer apoio estratégico, logístico e 
técnico aos Estados-Membros que 
participam nas inspeções conjuntas ou 
concertadas, no pleno respeito dos 
requisitos de confidencialidade. As 
inspeções devem ser realizadas em 
concertação e com o acordo dos 
Estados-Membros em causa e decorrer 
dentro do quadro jurídico do direito 
nacional dos Estados-Membros em causa, 
que devem dar seguimento aos resultados 
das inspeções conjuntas e concertadas, de 
acordo com a legislação nacional.

ou mediante o seu aval a uma sugestão 
nesse sentido apresentada pela Autoridade. 
A Autoridade deverá fornecer apoio 
estratégico, logístico e técnico aos Estados-
Membros que participam nas inspeções 
conjuntas ou concertadas, no pleno respeito 
dos requisitos de confidencialidade. As 
inspeções devem ser realizadas em 
concertação e com o acordo dos 
Estados-Membros em causa e decorrer 
dentro do quadro jurídico do direito 
nacional dos Estados-Membros em causa, 
que devem dar seguimento aos resultados 
das inspeções conjuntas e concertadas, de 
acordo com a legislação nacional.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de acompanhar as novas 
tendências, os desafios ou as lacunas nos 
domínios da mobilidade laboral e da 
coordenação da segurança social, a 
Autoridade deverá desenvolver 
capacidades de análise e de avaliação dos 
riscos, o que implica a realização de 
estudos de mercado e de avaliações pelos 
pares. A autoridade deverá seguir de perto 
os potenciais desequilíbrios de 
competências e os fluxos transfronteiriços 
de mão-de-obra, incluindo o seu possível 
impacto na coesão territorial. A Autoridade 
deverá também apoiar a avaliação de riscos 
a que se refere o artigo 10.º da Diretiva 
2014/67/UE. A Autoridade deverá 
assegurar sinergias e complementaridade 
com outras agências, serviços ou redes. 
Trata-se neste contexto de procurar a 
contribuição da rede SOLVIT e outros 
serviços similares para a resolução de 
problemas recorrentes encontrados pelos 
indivíduos e pelas empresas no exercício 
dos seus direitos nos domínios da 
competência da Autoridade. A Autoridade 

(15) A fim de acompanhar as novas 
tendências, os desafios ou as lacunas nos 
domínios da mobilidade laboral e da 
coordenação da segurança social, a 
Autoridade deverá desenvolver 
capacidades de análise e de avaliação dos 
riscos, o que implica a realização de 
estudos de mercado e de avaliações pelos 
pares, integrando sempre as questões de 
género e utilizando sempre indicadores 
relacionados com o género. A autoridade 
deverá seguir de perto os potenciais 
desequilíbrios de competências e os fluxos 
de mão-de-obra transfronteiriços e de 
género, incluindo o seu possível impacto 
na coesão territorial e social. A Autoridade 
deverá também apoiar a avaliação de riscos 
a que se refere o artigo 10.º da Diretiva 
2014/67/UE. A Autoridade deverá 
assegurar sinergias e complementaridade 
com outras agências, serviços ou redes. 
Trata-se neste contexto de procurar a 
contribuição da rede SOLVIT e outros 
serviços similares para a resolução de 
problemas recorrentes encontrados pelos 
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deverá também facilitar e racionalizar a 
recolha de dados prevista no direito da 
União aplicável aos domínios da sua 
competência. Isto não implica a instituição 
de novas obrigações de comunicação de 
informações para os Estados-Membros.

indivíduos e pelas empresas no exercício 
dos seus direitos nos domínios da 
competência da Autoridade. A Autoridade 
deverá também facilitar e racionalizar a 
recolha de dados prevista no direito da 
União aplicável aos domínios da sua 
competência. Isto não implica a instituição 
de novas obrigações de comunicação de 
informações para os Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de reforçar a capacidade das 
autoridades nacionais e melhorar a 
coerência na aplicação do direito da União 
no seu âmbito de competências, a 
Autoridade deverá prestar assistência 
operacional às autoridades nacionais, 
nomeadamente através da elaboração de 
diretrizes práticas, conceção de programas 
de formação e de aprendizagem interpares, 
promoção de projetos de assistência mútua, 
fomento do intercâmbio de pessoal, à 
semelhança do que prevê no artigo 8.º da 
Diretiva 2014/67/UE, bem como apoiar os 
Estados-Membros na organização de 
campanhas de sensibilização para informar 
os indivíduos e os empregadores sobre os 
seus direitos e obrigações. A Autoridade 
deverá promover o intercâmbio, a 
divulgação e a adoção de boas práticas.

(16) A fim de reforçar a capacidade das 
autoridades nacionais e melhorar a 
coerência na aplicação do direito da União 
no seu âmbito de competências, a 
Autoridade deverá prestar assistência 
operacional às autoridades nacionais, 
nomeadamente através da elaboração de 
diretrizes práticas, conceção de programas 
de formação e de aprendizagem interpares, 
promoção de projetos de assistência mútua, 
integração das questões de género na 
formação dos inspetores novos e já ao 
serviço, fomento do intercâmbio de 
pessoal, à semelhança do que prevê no 
artigo 8.º da Diretiva 2014/67/UE, bem 
como apoiar os Estados-Membros na 
organização de campanhas de 
sensibilização para informar os indivíduos 
e os empregadores sobre os seus direitos e 
obrigações. A Autoridade deverá promover 
o intercâmbio, a divulgação e a adoção de 
boas práticas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) No âmbito das suas competências, a 
Autoridade deverá cooperar com outras 
agências da União, nomeadamente, as que 
operam no domínio do emprego e da 
política social, aproveitando os seus 
conhecimentos especializados e 
maximizando sinergias: a Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho (Eurofound), o Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop), a 
Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA) e a 
Fundação Europeia para a Formação 
(FEF), bem como, no que diz respeito à 
luta contra a criminalidade organizada e o 
tráfico de seres humanos, a Agência da 
União Europeia para a Cooperação Policial 
(Europol) e a Agência Europeia para a 
Cooperação Judiciária Penal (Eurojust).

(30) No âmbito das suas competências, a 
Autoridade deverá cooperar com outras 
agências da União, nomeadamente, as que 
operam no domínio do emprego e da 
política social, aproveitando os seus 
conhecimentos especializados e 
maximizando sinergias: a Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho (Eurofound), o Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional (Cedefop), a 
Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho (EU-OSHA), a 
Fundação Europeia para a Formação (FEF) 
e o Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (EIGE), bem como, no que diz 
respeito à luta contra a criminalidade 
organizada e o tráfico de seres humanos, a 
Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol) e a Agência 
Europeia para a Cooperação Judiciária 
Penal (Eurojust).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) O objetivo da mobilidade justa 
inclui, por definição, o respeito pela 
igualdade de género e a eliminação das 
desigualdades entre homens e mulheres, 
em consonância com o artigo 157.º, n.º 3, 
do TFUE, permitindo que a União adote 
legislação para garantir a igualdade de 
oportunidades e de tratamento em matéria 
de emprego e condições de trabalho.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 30-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(30-B) Embora a igualdade entre homens 
e mulheres seja um princípio estabelecido 
a nível da UE no que diz respeito aos 
trabalhadores móveis e transfronteiriços, 
as enormes diferenças e desigualdades 
entre os Estados-Membros deixam as 
trabalhadoras cada vez mais vulneráveis a 
uma disparidade crescente de salários e 
pensões e à perda de direitos durante o 
período de transferência, destacamento ou 
emprego transfronteiriço.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) O TFUE prevê – em particular, no 
seu artigo 157.º, n.º 3 – o respeito da 
igualdade de género e o objetivo de 
eliminar as desigualdades entre homens e 
mulheres, prevendo também que a União 
adote atos legislativos para garantir a 
aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em 
matéria de emprego e de trabalho, ao 
passo que o artigo 157.º, n.º 4, permite 
que os Estados-Membros mantenham ou 
adotem medidas que prevejam regalias 
específicas destinadas a facilitar o 
exercício de uma atividade profissional 
pelas pessoas do sexo sub-representado ou 
a prevenir ou compensar desvantagens na 
sua carreira profissional.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Facilitar a indivíduos e a 
empregadores o acesso às informações 
sobre os respetivos direitos e obrigações, 
bem como aos serviços relevantes;

a) Facilitar a indivíduos e a 
empregadores e às suas organizações 
representativas o acesso às informações 
sobre os respetivos direitos e obrigações, 
bem como aos serviços relevantes, 
nomeadamente sobre direitos de pensão e 
as licenças de maternidade, de 
paternidade, parental e para assistência à 
família;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar a cooperação entre os 
Estados-Membros na aplicação 
transfronteiriça do direito da União, 
nomeadamente facilitando a realização de 
inspeções conjuntas;

b) Apoiar a cooperação entre os 
Estados-Membros na aplicação 
transfronteiriça do direito da União, 
nomeadamente facilitando a realização de 
inspeções conjuntas sensíveis às questões 
do género;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Facilitar a indivíduos e a 
empregadores o acesso às informações 
sobre os seus direitos e obrigações em 
situações transfronteiriças, bem como o 
acesso a serviços de mobilidade laboral 
transfronteiriça, em conformidade com os 
artigos 6.º e 7.º;

a) Facilitar a indivíduos e a 
empregadores e às suas organizações 
representativas o acesso às informações 
sobre os seus direitos e obrigações e sobre 
salários em situações transfronteiriças, 
bem como o acesso a serviços de 
mobilidade laboral transfronteiriça, em 
conformidade com os artigos 6.º e 7.º;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Coordenar e apoiar a realização de 
inspeções conjuntas e concertadas, em 
conformidade com os artigos 9.º e 10.º;

c) Coordenar e apoiar a realização de 
inspeções conjuntas e concertadas e 
sensíveis às questões do género, em 
conformidade com os artigos 9.º e 10.º;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Realizar análises e avaliações de 
risco sobre questões de mobilidade laboral 
transfronteiriça, em conformidade com o 
artigo 11.º;

d) Dar início a análises e realizar
avaliações de risco – utilizando 
plenamente a investigação existente ou 
solicitando investigação nova e também os 
indicadores relacionados com o género 
criados por outras agências competentes 
da UE, em particular o EIGE e a 
Eurofound – sobre questões de mobilidade 
laboral transfronteiriça, em conformidade 
com o artigo 11.º;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Apoiar os Estados-Membros na 
luta contra o tráfico de seres humanos na 
Europa;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Faculta informações relevantes a) Faculta informações relevantes 
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sobre os direitos e as obrigações dos 
indivíduos em situação de mobilidade 
laboral transfronteiriça;

sobre os direitos e as obrigações dos 
indivíduos em situação de mobilidade 
laboral transfronteiriça, nomeadamente 
sobre os direitos de pensão e as licenças 
de maternidade, de paternidade, parental 
e para assistência à família;

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promove oportunidades para apoiar 
a mobilidade laboral dos indivíduos, 
nomeadamente através de orientações 
sobre o acesso à aprendizagem e à 
formação linguística;

b) Promove a igualdade de
oportunidades para apoiar a mobilidade 
laboral dos indivíduos e famílias, 
nomeadamente através de orientações 
sobre o acesso à aprendizagem e à 
formação linguística;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade presta serviços aos 
indivíduos e aos empregadores a fim de 
facilitar a mobilidade laboral em toda a 
União. Para esse efeito, a Autoridade:

1. A Autoridade presta serviços aos 
indivíduos e aos empregadores e às suas 
organizações representativas, a fim de 
facilitar a mobilidade laboral em toda a 
União, no pleno respeito dos direitos 
consagrados nos Tratados e na Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE e 
codificados no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, no que respeita à autonomia dos 
parceiros sociais e aos sistemas nacionais 
de negociação coletiva. Para esse efeito, a 
Autoridade:

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Promove o desenvolvimento de 
iniciativas de apoio à mobilidade 
transfronteiriça dos indivíduos, incluindo 
regimes de mobilidade específicos;

a) Promove o desenvolvimento de 
iniciativas de apoio à mobilidade 
transfronteiriça dos indivíduos, incluindo 
regimes de mobilidade específicos e 
abordagens sensíveis às questões de 
género;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Coopera com outras iniciativas e 
redes da União, como a Rede Europeia dos 
Serviços Públicos de Emprego, a Rede 
Europeia de Empresas e o Ponto de 
Contacto Fronteiriço, nomeadamente para 
identificar e superar os obstáculos à 
mobilidade laboral transfronteiriça;

c) Coopera com outras iniciativas e 
redes da União, como a Rede Europeia dos 
Serviços Públicos de Emprego, a Rede 
Europeia de Empresas, a Confederação 
Europeia dos Sindicatos (CES), o Ponto 
de Contacto Fronteiriço e o EIGE, 
nomeadamente para identificar e superar os 
obstáculos à mobilidade laboral 
transfronteiriça;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade tem a seu cargo a 
gestão do Gabinete Europeu de 
Coordenação da rede EURES, garantindo 
que este serviço cumpre as suas 
responsabilidades em conformidade com o 
artigo 8.º do Regulamento (UE) 2016/589, 
exceto no que respeita aos aspetos técnicos 
do funcionamento e do desenvolvimento 
do portal EURES e dos serviços 
informáticos conexos, que continuam a ser 
geridos pela Comissão. A Autoridade, sob 
a responsabilidade do Diretor Executivo, 
como prevê o artigo 23.º, n.º 4, alínea k), 

2. A Autoridade tem a seu cargo a 
gestão do Gabinete Europeu de 
Coordenação da rede EURES, garantindo 
que este serviço cumpre as suas 
responsabilidades em conformidade com o 
artigo 8.º do Regulamento (UE) 2016/589, 
exceto no que respeita aos aspetos técnicos 
do funcionamento e do desenvolvimento 
do portal EURES e dos serviços 
informáticos conexos, que continuam a ser 
geridos pela Comissão. A Autoridade, sob 
a responsabilidade do Diretor Executivo, 
como prevê o artigo 23.º, n.º 4, alínea k), 
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assegura que essa atividade cumpre na 
íntegra os requisitos da legislação aplicável 
em matéria de proteção de dados, incluindo 
a obrigação de nomear um responsável 
pela proteção de dados, em conformidade 
com o artigo 37.º.

assegura que essa atividade cumpre na 
íntegra os requisitos da legislação aplicável 
em matéria de proteção de dados e 
acessibilidade, incluindo a obrigação de 
nomear um responsável pela proteção de 
dados, em conformidade com o artigo 37.º.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promove e partilha boas práticas; c) Promove e partilha boas práticas na 
aplicação do direito da União, 
inclusivamente no domínio da conciliação 
entre vida profissional e vida privada e na 
supressão das disparidades salariais e em 
termos de pensões entre homens e 
mulheres e do número máximo de horas 
de trabalho;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Coordenação das inspeções conjuntas e
concertadas

Coordenação das inspeções conjuntas,
concertadas e sensíveis às questões de 
género

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido de um ou mais 
Estados-Membros, a Autoridade coordena 
a realização de inspeções conjuntas ou 
concertadas nos domínios abrangidos pelas 

1. A pedido de um ou mais 
Estados-Membros, a Autoridade coordena 
a realização de inspeções conjuntas ou 
concertadas nos domínios abrangidos pelas 
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competências da Autoridade. O pedido 
pode ser apresentado por um ou mais 
Estados-Membros. A Autoridade pode 
também sugerir às autoridades dos 
Estados-Membros em causa que efetuem 
uma inspeção conjunta ou concertada.

competências da Autoridade. O pedido 
pode ser apresentado por um ou mais 
Estados-Membros. A Autoridade pode 
também sugerir às autoridades dos 
Estados-Membros em causa que efetuem 
uma inspeção conjunta, concertada e 
sensível às questões do género, 
especialmente quando recebe relatórios de 
particulares ou de grupos de indivíduos 
ou das suas organizações representativas 
acerca de infrações graves ao direito da 
União em matéria de mobilidade 
transfronteiriça de trabalhadores.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a autoridade competente de um 
Estado-Membro decidir não participar ou 
realizar a inspeção conjunta ou concertada 
a que se refere o n.º 1, deve informar a 
Autoridade por escrito e com a devida 
antecedência dos motivos dessa decisão. 
Quando assim acontecer, a Autoridade 
informa as restantes autoridades nacionais 
em causa.

2. Se a autoridade competente de um 
Estado-Membro decidir não participar ou 
realizar a inspeção conjunta ou concertada 
e sensível às questões de género a que se 
refere o n.º 1, deve informar a Autoridade 
por escrito e com a devida antecedência 
dos motivos dessa decisão. Quando assim 
acontecer, a Autoridade informa as 
restantes autoridades nacionais em causa.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A organização de uma inspeção 
conjunta ou concertada carece do acordo 
prévio de todos os Estados-Membros 
participantes através dos respetivos agentes 
de ligação nacionais. Na eventualidade de 
um ou mais Estados-Membros se 
recusarem a participar na inspeção
conjunta ou concertada, as outras 
autoridades nacionais podem, se 

3. A organização de uma inspeção 
conjunta ou concertada e sensível às 
questões de género carece do acordo 
prévio de todos os Estados-Membros 
participantes através dos respetivos agentes 
de ligação nacionais. Na eventualidade de 
um ou mais Estados-Membros se 
recusarem a participar na inspeção 
conjunta ou concertada, as outras 
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necessário, efetuar a prevista inspeção 
concertada ou conjunta apenas nos 
Estados-Membros participantes. Os 
Estados-Membros que se recusaram a 
participar na inspeção devem garantir a 
confidencialidade das informações sobre a 
prevista inspeção.

autoridades nacionais podem, se 
necessário, efetuar a prevista inspeção 
concertada ou conjunta apenas nos 
Estados-Membros participantes. Os 
Estados-Membros que se recusaram a 
participar na inspeção devem garantir a 
confidencialidade das informações sobre a 
prevista inspeção.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um acordo para a realização de 
uma inspeção conjunta («acordo de 
inspeção conjunta») entre os 
Estados-Membros participantes e a 
Autoridade deve explicitar as condições de 
um exercício desta natureza. O acordo de 
inspeção conjunta pode incluir disposições 
que permitam que as inspeções conjuntas, 
uma vez acordadas e programadas, sejam 
realizadas a breve trecho. A Autoridade 
elabora o modelo de acordo.

1. Um acordo para a realização de 
uma inspeção conjunta, que deverá ser 
sensível às questões de género («acordo de 
inspeção conjunta»), entre os 
Estados-Membros participantes e a 
Autoridade deve explicitar as condições de 
um exercício desta natureza. O acordo de 
inspeção conjunta deve incluir disposições 
que permitam que as inspeções conjuntas, 
uma vez acordadas e programadas, sejam 
realizadas a breve trecho. A Autoridade 
elabora o modelo de acordo.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades nacionais que 
efetuarem uma inspeção conjunta ou 
concertada devem dar conta à Autoridade 
dos resultados no respetivo 
Estado-Membro e do desenrolar da 
inspeção conjunta ou concertada.

5. As autoridades nacionais que 
efetuarem uma inspeção conjunta ou 
concertada devem dar conta à Autoridade 
dos resultados no respetivo 
Estado-Membro e do desenrolar da 
inspeção conjunta ou concertada, incluindo 
quaisquer dados desagregados por género 
resultantes das respetivas inspeções.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As informações sobre as inspeções 
conjuntas e concertadas devem constar dos 
relatórios trimestrais a apresentar ao 
Conselho de Administração. O relatório 
anual das inspeções apoiadas pela 
Autoridade deve ser incluído no relatório 
anual de atividades da Autoridade.

6. As informações sobre as inspeções 
conjuntas e concertadas devem constar dos 
relatórios trimestrais a apresentar ao 
Conselho de Administração. O relatório 
anual das inspeções apoiadas pela 
Autoridade – que deve integrar a 
dimensão de género e incluir dados 
desagregados por género e um capítulo 
separado sobre a igualdade de género –
deve ser incluído no relatório anual de 
atividades da Autoridade.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade efetua avaliações de 
riscos e análises dos fluxos de trabalho 
transfronteiras, dos desequilíbrios do 
mercado de trabalho e das tensões 
específicas a certos setores, bem como 
problemas recorrentes com que se deparam 
os indivíduos e os empregadores no que diz 
respeito à mobilidade transfronteiriça. Para 
esse efeito, a Autoridade garante a 
complementaridade e tira partido da 
experiência de outras agências ou serviços 
da União, incluindo nos domínios da 
previsão das necessidades de competências 
e da saúde e segurança no trabalho. A 
pedido da Comissão, a Autoridade pode 
realizar análises e estudos aprofundados 
para investigar determinadas questões de 
mobilidade laboral.

1. A Autoridade efetua avaliações de 
riscos e análises – tendo em consideração 
indicadores relativos ao género – dos 
fluxos de trabalho transfronteiras, dos 
desequilíbrios do mercado de trabalho e 
das tensões específicas a certos setores, 
bem como problemas recorrentes com que 
se deparam os indivíduos e os 
empregadores no que diz respeito à 
mobilidade transfronteiriça. Para esse 
efeito, a Autoridade garante a 
complementaridade e tira partido da 
experiência de outras agências ou serviços 
da União, incluindo nos domínios da 
previsão das necessidades de competências 
e da saúde e segurança no trabalho. A 
pedido da Comissão, a Autoridade pode 
realizar análises e estudos aprofundados 
para investigar determinadas questões de 
mobilidade laboral. Essas análises e esses 
estudos devem integrar a dimensão de 
género e incluir capítulos separados sobre 
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a igualdade de género.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade dá conta 
regularmente das suas conclusões à 
Comissão e diretamente aos 
Estados-Membros em causa, evidenciando 
possíveis medidas para corrigir as lacunas 
que tiverem sido identificadas.

3. A Autoridade apresenta 
regularmente um relatório sobre as suas 
conclusões à Comissão e diretamente aos 
Estados-Membros em causa, evidenciando 
possíveis medidas para corrigir as lacunas 
que tiverem sido identificadas. O relatório 
deve integrar a dimensão de género e 
incluir um capítulo separado sobre a 
igualdade de género.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade procede à recolha dos 
dados estatísticos compilados e 
apresentados pelos Estados-Membros nos 
domínios do direito da União que são do 
âmbito das competências da Autoridade. 
Ao fazê-lo, a Autoridade procura 
racionalizar as atividades de recolha de 
dados em curso nesses domínios. Quando 
for o caso, é aplicável o artigo 16.º. A 
Autoridade trabalha em ligação com a 
Comissão (Eurostat) e partilha os 
resultados das suas atividades de recolha 
de dados, quando for o caso.

4. A Autoridade procede à recolha dos 
dados estatísticos compilados e 
desagregados por género e apresentados 
pelos Estados-Membros nos domínios do 
direito da União que são do âmbito das 
competências da Autoridade. Ao fazê-lo, a 
Autoridade procura racionalizar as 
atividades de recolha de dados em curso 
nesses domínios. Quando for o caso, é 
aplicável o artigo 16.º. A Autoridade 
trabalha em ligação com a Comissão 
(Eurostat) e o Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género (EIGE) e partilha os 
resultados das suas atividades de recolha 
de dados, quando for o caso.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A (novo)

Análise da coordenação da segurança 
social

A Autoridade deve avaliar os riscos e 
realizar análises sobre a coordenação da 
segurança social a nível transfronteiriço, 
a fim de detetar eventuais lacunas e áreas 
passíveis de melhoria. Essas análises 
devem incluir um capítulo separado sobre 
a igualdade de género.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promoção do intercâmbio e 
divulgação de experiências e de boas 
práticas, incluindo exemplos de cooperação 
entre as autoridades nacionais 
competentes;

c) Promoção do intercâmbio e 
divulgação de experiências e de boas 
práticas, incluindo exemplos de cooperação 
entre as autoridades nacionais competentes, 
nomeadamente nos domínios da 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar e dos esforços para eliminar 
as disparidades nos salários e nas pensões 
de reforma entre homens e mulheres;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido de um dos 
Estados-Membros envolvidos num litígio, 
a Autoridade dá início a um processo de 

2. A pedido de um dos 
Estados-Membros envolvidos num litígio, 
a Autoridade dá início a um processo de 
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mediação junto do seu Conselho de 
Mediação, instituído para este efeito em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 2. A 
Autoridade pode também lançar um 
processo de mediação por sua própria 
iniciativa junto do Conselho de Mediação, 
inclusive com base numa consulta da rede 
SOLVIT, desde que tenha o acordo de 
todos os Estados-Membros abrangidos por 
esse litígio.

mediação junto do seu Conselho de 
Mediação, instituído para este efeito em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 2. A 
Autoridade pode também lançar um 
processo de mediação por sua própria
iniciativa junto do Conselho de Mediação, 
inclusive com base numa consulta da rede 
SOLVIT, desde que tenha o acordo de 
todos os Estados-Membros abrangidos por 
esse litígio. Em casos excecionais –
nomeadamente na investigação de 
infrações graves à legislação da UE e 
internacional em matéria de luta contra o 
tráfico de seres humanos, proibição do 
trabalho escravo, fraude fiscal e 
comercial (por exemplo, empresas de 
fachada) ou violações dos direitos 
fundamentais decorrentes dos Tratados e 
da Carta dos Direitos Fundamentais – a 
Autoridade pode proceder à mediação 
mesmo na ausência de consenso entre os 
Estados-Membros envolvidos.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão 
procurarão limitar a rotação dos seus 
representantes no Conselho de 
Administração, a fim de assegurar a 
continuidade dos trabalhos desse órgão. 
Todas as partes devem procurar uma 
representação equilibrada entre homens e 
mulheres no Conselho de Administração.

Os Estados-Membros e a Comissão 
procurarão limitar a rotação dos seus 
representantes no Conselho de 
Administração, a fim de assegurar a 
continuidade dos trabalhos desse órgão. 
Todas as partes devem conseguir uma 
representação equilibrada entre homens e 
mulheres no Conselho de Administração.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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4-A. Um representante do EIGE, um 
representante da Eurofound, um 
representante do Cedefop, um 
representante da EU-OSHA e um 
representante da Fundação Europeia 
para a Formação devem ter o direito de 
participar, enquanto observadores, nas 
reuniões do Conselho de Administração, a 
fim de melhorar a eficiência das agências 
e as sinergias entre elas.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Administração elege de 
entre os seus membros com direito de voto 
um Presidente e um Vice-Presidente e 
procura uma representação equilibrada de 
homens e mulheres. O Presidente e o Vice-
Presidente são eleitos por maioria de dois 
terços dos membros do Conselho de 
Administração com direito de voto.

O Conselho de Administração elege de 
entre os seus membros com direito de voto 
um Presidente e um Vice-Presidente e 
assegura que a eleição respeite uma 
representação equilibrada de homens e 
mulheres. O Presidente e o Vice-Presidente 
são eleitos por maioria de dois terços dos 
membros do Conselho de Administração 
com direito de voto.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Implementar a integração da 
perspetiva de género em todas as 
atividades, políticas e programas 
pertinentes da Autoridade;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O Grupo de Partes Interessadas é 
composto por seis representantes dos 
parceiros sociais ao nível da União, 
representando equitativamente os 
sindicatos e as organizações patronais, e 
por dois representantes da Comissão.

4. O Grupo de Partes Interessadas é 
composto por seis representantes dos 
parceiros sociais ao nível da União, 
representando equitativamente os 
sindicatos e as organizações patronais, por 
um representante de organizações de 
mulheres, um representante da 
Plataforma contra o trabalho não 
declarado, um representante do Comité de 
peritos sobre o destacamento de 
trabalhadores e dois representantes da 
Comissão.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os membros do Grupo de Partes 
Interessadas são designados pelas 
respetivas organizações e nomeados pelo 
Conselho de Administração. O Conselho 
de Administração deve também nomear 
membros suplentes, nas mesmas condições 
que os membros efetivos, que substituam 
automaticamente os mesmos na sua 
ausência ou em caso de impedimento. Na 
medida do possível, deve ser respeitado
um equilíbrio adequado entre homens e 
mulheres, assim como uma representação 
adequada das PME.

5. Os membros do Grupo de Partes 
Interessadas são designados pelas 
respetivas organizações e nomeados pelo 
Conselho de Administração. O Conselho 
de Administração deve também nomear 
membros suplentes, nas mesmas condições 
que os membros efetivos, que substituam 
automaticamente os mesmos na sua 
ausência ou em caso de impedimento. 
Deve ser assegurado um equilíbrio 
adequado entre homens e mulheres, assim 
como uma representação adequada das 
PME.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A programação estratégica deve basear-se 
também em avaliações de impacto em 
função do género e em indicadores de 
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género.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. O orçamento será estabelecido 
tendo em devida conta o princípio da 
orçamentação sensível ao género.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração 
nomeia o Diretor Executivo a partir de uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção 
público e transparente.

2. O Conselho de Administração 
nomeia o Diretor Executivo a partir de uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção 
público e transparente. A lista de 
candidatos deve ser equilibrada em termos 
de género.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando os candidatos pré-selecionados 
tiverem igualdade de competências e 
qualificações para a posição, os 
candidatos femininos devem obter a 
prioridade.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1



PE623.716v03-00 28/30 AD\1164213PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de cinco anos após a data 
a que se refere o artigo 51.º e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão procede a uma avaliação do 
desempenho da Autoridade no que respeita 
aos seus objetivos, mandato e atribuições. 
Esta a avaliação deve incidir, em especial, 
na eventual necessidade de alteração do 
mandato da Autoridade, bem como nas 
implicações financeiras de qualquer 
alteração dessa natureza, nomeadamente 
através de mais sinergias e racionalizações 
com agências que operam no domínio do 
emprego e da política social.

1. No prazo de cinco anos após a data 
a que se refere o artigo 51.º e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão procede a uma avaliação do 
desempenho da Autoridade no que respeita 
aos seus objetivos, mandato e atribuições. 
Esta a avaliação deve incidir, em especial, 
na eventual necessidade de alteração do 
mandato da Autoridade, bem como nas 
implicações financeiras de qualquer 
alteração dessa natureza, nomeadamente 
através de mais sinergias e racionalizações 
com agências que operam no domínio do 
emprego e da política social. A avaliação 
deve integrar a dimensão de género e 
incluir um capítulo separado sobre a 
igualdade de género.
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