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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

Primeiro pilar: Regimes públicos de pensões

1. As seguintes observações referem-se aos principais elementos relativos às iniciativas 1, 2 
e 10, respeitantes às pensões do primeiro pilar;

2. Salienta a probabilidade de um cenário de baixo crescimento económico a longo prazo 
que, associado ao aumento da pressão demográfica, inevitavelmente significa que, para se 
obter um determinado nível de rendimentos após a reforma, serão necessárias maiores 
contribuições durante a vida ativa das pessoas; realça que isso obrigará os 
Estados-Membros a consolidarem os seus orçamentos e a procederem à reforma das 
respetivas economias em condições de austeridade, por forma a permitir rendimentos de 
reforma resistentes à pobreza regidos pelo primeiro pilar; 

3. Considera um princípio fundamental que as pensões do primeiro pilar sejam resistentes à 
pobreza, disponíveis para todos, independentemente de terem ou não participado 
ativamente no mercado de trabalho, adotando uma abordagem ao ciclo de vida que leve 
em conta toda a carreira ao longo da vida, incluindo interrupções e mudanças de carreira, 
de forma a não punir as pessoas com uma vida de trabalho “não convencional” e a 
reconhecer a contribuição social e economicamente benéfica do trabalho voluntário e de 
outros trabalhos de prestação de cuidados não remunerados;

4. Considera que a regulação adequada e sustentável das pensões é da exclusiva 
responsabilidade dos Estados-Membros respetivos, e que deve ser vista no contexto do 
mercado único, o que é fundamental para a estabilidade dos regimes de pensões e para a 
livre circulação na União, e que a Comissão deve concentrar as suas atividades na recolha 
e divulgação de informações sobre a situação das pensões de reforma e os esforços de 
reforma das pensões em toda a UE, e incentivar os Estados-Membros, sempre que isso se 
justifique, a analisarem cuidadosamente os seus sistemas e a procederem ao intercâmbio 
de experiências e de boas práticas; salienta que a UE deve reforçar a comparabilidade 
dos regimes de pensões;

5. Salienta que a UE deve promover o intercâmbio de boas práticas, tais como o aumento da 
taxa de formação nos anos imediatamente antes da idade legal de reforma ou a tomada em 
consideração do coeficiente de esperança de vida, na perspetiva da sustentabilidade dos 
sistemas de pensões;

6. Congratula-se com o apelo feito pela Comissão na Análise Anual do Crescimento para 
2013 no sentido de acelerar nos Estados-Membros as reformas do sistema de pensões 
através de uma melhor harmonização da idade de reforma e da esperança de vida, bem 
como permitindo o prolongamento da vida profissional;

7. Reconhece que os fundos de pensões são um dos principais investidores na economia da 
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UE e, portanto, um elemento essencial para alcançar o crescimento;

8. Apela aos Estados-Membros em vias de reforçar os respetivos sistemas de pensões a que 
reconheçam os desafios colocados pelo envelhecimento das populações;

9. Congratula-se com o reconhecimento de que os regimes de pensões regidos pelos segundo
e terceiro pilares devem ser incentivados, dado ser necessário que as pessoas assumam a 
responsabilidade pelas suas próprias finanças e pelo seu futuro;

10. Observa que mais de 17% da população da União Europeia tem atualmente uma idade 
igual ou superior a 65 anos e que, segundo as previsões do Eurostat, este número atingirá 
os 30% em 2060;

11. Congratula-se com os compromissos assumidos pelos Estados-Membros no sentido de 
assegurarem a adequação e a sustentabilidade dos sistemas de reforma constantes das 
recomendações específicas aprovadas pelo Conselho no ano passado, no contexto do 
Semestre Europeu;

12. Exorta a Comissão a clarificar com a maior brevidade a base jurídica de todas as propostas 
relativas aos sistemas de pensões dos Estados-Membros;

Iniciativa 1

13. Apela ao fortalecimento da dimensão social da UE; realça a validade do princípio de 
subsidiariedade nos domínios implicados pela Iniciativa 1; insta a Comissão a avaliar os 
progressos realizados nos Estados-Membros em matéria de pensões de reforma nas 
respetivas recomendações específicas decorrentes da Análise Anual do Crescimento para 
2013; Saúda o reconhecimento de que os sistemas de pensões devem ser reforçados face 
às mudanças demográficas, à instabilidade do mercado e às taxas de juro muito baixas a 
longo prazo;

14. Sublinha que, em matéria de reformas, no âmbito da estratégia Europa 2020, deve ser 
primordial tornar viável para muitos mais trabalhadores, em especial para aqueles que 
desempenham os trabalhos mais árduos, trabalharem até à idade normal de reforma, 
através do reforço das políticas públicas nas áreas da saúde ocupacional, do ambiente de 
trabalho e da reconversão profissional;

Iniciativa 2

15. Saúda os apoios; sublinha, em particular, que o apoio previsto poderá facilitar o 
intercâmbio de melhores práticas entre os Estados-Membros, por exemplo, no sentido de 
aumentar as taxas de participação no mercado de trabalho, principalmente na faixa etária 
acima dos 55 anos, que regista grandes variações entre os Estados-Membros;

Iniciativa 10

16. Saúda o intercâmbio de experiências e a identificação de boas práticas sobre as 
declarações de pensão individuais, que se possam revelar importantes para o primeiro, 
segundo ou terceiro pilares;
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17. Observa que, uma vez que os sistemas de declaração de pensões estejam totalmente 
desenvolvidos, as pessoas deverão, de preferência, ter acesso num único local, como seja 
um portal web coordenado, a informações completas sobre todos os direitos individuais 
previstos nos três pilares;

18. Recorda que os regimes públicos de pensões são os únicos que contam com a 
solidariedade inter e intrageracional;

19. Considera que os regimes públicos de pensões são os mais capazes de garantir o 
rendimento aos pensionistas;

20. Lamenta profundamente que o Livro Branco não aborde a questão fundamental do 
fortalecimento dos regimes públicos de pensões;

21. Congratula-se com a recomendação de o CESE incluir, na futura legislação, normas 
relativas a pensões mínimas ou a mecanismos de proteção dos rendimentos das pensões, a 
fim de assegurar rendimentos acima do limiar de pobreza.

22. Entende que o imposto sobre transações financeiras pode constituir uma resposta 
inovadora para o financiamento das reformas a longo prazo;

Segundo pilar: Pensões profissionais

23. As seguintes observações referem-se aos principais elementos relativos às iniciativas 10, 
11, 12, 14 e 17, respeitantes às pensões do segundo pilar;

24. Sublinha que os fundos de pensões do segundo pilar são importantes investidores a longo 
prazo na economia real; convida a Comissão a analisar os efeitos cumulativos da 
legislação relativa aos mercados financeiros (por exemplo, EMIR, DMIF, CRDIV) sobre 
os fundos de pensões do segundo pilar e a sua capacidade de investir na economia real, 
bem como a apresentar um relatório sobre o assunto no próximo Livro Verde sobre 
investimentos a longo prazo;

25. Realça que os sistemas do segundo pilar devem ser seguros e transparentes, assegurar a 
solidariedade entre gerações e refletir padrões de trabalho modernos; nota que, em alguns 
Estados-Membros, em caso de insolvência de empresas, os empregadores já prestam apoio 
aos regimes de pensões por meio de sistemas de proteção, segregação de ativos, 
governação independente de regimes e de estatutos de credor com prioridade sobre os 
acionistas;

26. Considera fundamental garantir que os sistemas europeus do segundo pilar obedecem a 
uma robusta regulamentação prudencial, para se alcançar um elevado nível de proteção 
dos membros e beneficiários, bem como para respeitar o mandato do G20, segundo o qual 
todas as instituições financeiras devem ser objeto de regulamentação e supervisão 
adequadas;

27. Destaca que a configuração do segundo pilar se caracteriza por diferenças consideráveis 
entre os Estados-Membros e os respetivos prestadores; observa que, em alguns 
Estados-Membros, as pensões relacionadas com o trabalho são principalmente incluídas 
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no primeiro pilar; esclarece que a ação reguladora da União Europeia em matéria de 
medidas cautelares deve ser explorada, se possível, na perspetiva dos eventuais benefícios 
para efeitos de melhorar a segurança e a garantia, facilitar a atividade transfronteiriça e 
encorajar a livre circulação dos trabalhadores;

28. Salienta que o objetivo da revisão da Diretiva IRPPP deve ser o de manter adequadas, 
sustentáveis e seguras as pensões profissionais em toda a Europa, através da criação de um 
ambiente que estimule o progresso ulterior do mercado nacional e interno neste domínio, 
proporcionando uma maior proteção aos pensionistas atuais e futuros, assim como
adaptando-se de forma flexível à considerável diversidade transfronteiriça e intersetorial 
dos atuais regimes;

29. Exige que as iniciativas legislativas da UE respeitem as opções dos Estados-Membros no 
que diz respeito aos prestadores de pensões do segundo pilar;

Iniciativa 11

30. Realça que toda a ação reguladora adicional da UE em matéria de medidas cautelares deve 
assentar numa sólida análise de impacto, que deve incluir a disposição de que produtos 
semelhantes sejam sujeitos às mesmas normas prudenciais, requisitos de provimento e 
mobilidade dos trabalhadores dentro da União e ter como objetivo global salvaguardar os 
direitos acumulados pelos trabalhadores; sublinha que qualquer ação reguladora adicional 
da UE em matéria de medidas cautelares deve fundamentar-se num diálogo ativo com os 
parceiros sociais e outras partes interessadas, assim como na genuína compreensão das 
especificidades nacionais e no respeito pelas mesmas; releva que os regimes de pensões 
estão profundamente ligados às circunstâncias culturais, sociais, políticas e económicas de 
cada Estado-Membro; realça que todos os prestadores de pensões do segundo pilar, 
independentemente da sua forma jurídica, devem estar sujeitos a regulação robusta e 
proporcional, que leve em conta as características da sua atividade, sobretudo a longo 
prazo;

31. Insiste em que as pensões do segundo pilar, independentemente dos seus prestadores, não 
devem ser comprometidas pela regulamentação da UE que não tenha em conta o seu 
horizonte a longo prazo;

32. Considera que as propostas da Comissão relativas às medidas cautelares não só devem 
identificar e ter em conta as diferenças entre os sistemas nacionais, mas também aplicar o 
princípio de aplicação das mesmas regras aos mesmos riscos dentro de cada sistema 
nacional e respetivo pilar; realça que as medidas devem respeitar rigorosamente o 
princípio da proporcionalidade em termos de ponderação dos objetivos e benefícios em 
relação aos encargos financeiros, administrativos e técnicos envolvidos e tomar em 
consideração o justo equilíbrio entre custos e benefícios;

33. Considera convenientes, no que toca às medidas cautelares qualitativas, as propostas sobre 
as questões relativas ao reforço da gestão empresarial e à gestão dos riscos, bem como ao 
aumento da transparência e à obrigação de divulgação de informações, bem como à 
divulgação dos custos e à transparência das estratégias de investimento, pelo que devem 
ser apresentadas no âmbito de qualquer revisão sujeita à observância dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade; observa que, dadas as diferenças consideráveis 
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entre os Estados-Membros, a convergência de medidas de precaução qualitativas ao nível 
da UE é, a curto prazo, mais viável do que a harmonização das medidas de precaução 
quantitativas;

34. Não é sua convicção, dada a informação presentemente disponível, de que sejam 
adequados requisitos de capital próprio ou de valorização de balanço harmonizados à 
escala europeia; de acordo com esta lógica, rejeita uma revisão da diretiva relativa aos 
fundos de pensões (Diretiva IRPPP) para esse efeito; considera, porém, que o estudo sobre 
o impacto quantitativo (EIQ) presentemente realizado pela AESPCR, bem como as 
eventuais análises subsequentes desse estudo, devem ser plenamente consideradas neste 
contexto político; realça que qualquer aplicação direta dos requisitos quantitativos da 
Solvabilidade II aos IRPPP não constituiria o instrumento adequado;

35. Relembra que a diretiva relativa aos fundos de pensões se aplica apenas aos regimes de 
pensões voluntários e não abrange quaisquer instrumentos que façam parte do regime de 
pensões público obrigatório;

36. Sublinha que existem diferenças cruciais entre produtos de seguro e regimes de pensões 
profissionais; realça que qualquer aplicação direta dos requisitos quantitativos da 
Solvabilidade II aos IRPPP seria inadequada e poderia prejudicar os interesses dos 
trabalhadores e empregadores; opõe-se, por isso, à aplicação automática dos requisitos da 
Solvabilidade II aos IRPPP, ao mesmo tempo que se declara aberto a uma abordagem que 
procure alcançar segurança e sustentabilidade;

37. Salienta que os parceiros sociais (ou seja, os trabalhadores e os empregadores) partilham 
responsabilidades pelo conteúdo dos regimes de pensões profissionais; sublinha que é 
necessário que os acordos contratuais entre os parceiros sociais sejam reconhecidos em 
qualquer altura, sobretudo no respeitante ao equilíbrio entre os riscos e os benefícios que 
um regime de pensões profissionais pretende atingir;

38. Considera só indicado o ulterior desenvolvimento, à escala da UE, de variantes da 
Solvabilidade, como por exemplo o modelo holístico de balanço, se a sua aplicação, com 
base numa sólida análise de impacto, demonstrar ser realista em termos práticos e eficaz 
em termos de custos e benefícios, sobretudo tendo em conta a diversidade de IRPPP nos 
Estados-Membros e entre estes; realça que o ulterior desenvolvimento de variantes da 
Solvabilidade II ou do modelo holístico de balanço não deve visar a inserção de 
disposições semelhantes à Solvabilidade II;

39. Observa que existe uma grande diversidade na conceção dos planos de pensões, variando 
entre regimes de prestações definidas (PD) e regimes de contribuições definidas (CD) ou 
regimes mistos; observa também uma transição de regimes de prestações definidas para 
regimes de contribuições definidas ou a criação de pilares de capitalização obrigatórios 
em alguns Estados-Membros; salienta que isso aumenta a necessidade de uma maior 
transparência e de uma melhor informação dos cidadãos sobre os benefícios prometidos, 
os níveis dos custos e as estratégias de investimento;

40. Salienta que a ideia de criar as mesmas condições de concorrência para os seguros de vida 
e os IRPPP do segundo pilar só é pertinente até um certo ponto, dadas as diferenças 
cruciais entre produtos de seguro e IRPPP, e atendendo ao perfil de risco, grau de 
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integração no mercado financeiro e à natureza lucrativa ou não-lucrativa de um 
determinado prestador; reconhece que, dada a concorrência entre os seguros de vida e os 
IRPPP do segundo pilar, é fundamental que produtos com os mesmos riscos estejam 
sujeitos às mesmas regras, por forma a evitar confundir os beneficiários e a prestar-lhes o 
mesmo nível de proteção prudencial;

Iniciativa 12

41. Considera que, em caso de insolvência, devem ser permanentemente garantidos nos 
Estados-Membros os direitos nos termos do artigo 8.º da Diretiva 2008/94/CE;

42. Exorta a Comissão a realizar uma coletânea sobre os sistemas nacionais de seguros e 
medidas cautelares e, caso sejam identificadas deficiências no âmbito dessa avaliação, a 
apresentar propostas reforçadas à escala da UE, de forma a assegurar a aplicação em toda 
a UE de mecanismos totalmente fiáveis que permitam uma proteção simples, económica e 
proporcional dos direitos de pensão dos trabalhadores;

43. Sublinha que as questões relativas à proteção das pensões em caso de insolvência estão 
intimamente relacionadas com os principais aspetos da revisão da Diretiva IRPPP; realça 
que a Comissão, ao criar estas duas diretivas, deve assegurar que sejam congruentes e 
totalmente compatíveis;

Iniciativa 14

44. Saúda a preparação de um código de boas práticas no domínio dos regimes de pensões 
profissionais que vise fornecer uma coletânea sobre boas práticas e recomendações a 
respeito dos sistemas de seguros e medidas cautelares; insta a Comissão a que coordene 
esse trabalho adequadamente, procedendo às revisões e tomando as iniciativas pertinentes;

45. Salienta que o aspeto do género também carece de abordagem específica neste contexto, 
dado o facto problemático de que as mulheres, comparativamente aos homens, dispõem 
atualmente de menos oportunidades de acumulação de poupanças adequadas, orientadas 
para os planos de pensões profissionais;

46. Congratula-se com a intenção da Comissão de promover o desenvolvimento de serviços 
de rastreio de pensões em todos os Estados-Membros; salienta que - dada a atual 
tendência de os trabalhadores mudarem de emprego mais frequentemente do que no 
passado -, tais serviços se tornarão cada vez mais importantes para que as pessoas 
obtenham uma visão adequada sobre a totalidade dos seus direitos e tomem decisões 
racionais sobre os assuntos relacionados com as pensões;

47. Observa que, quando totalmente desenvolvidos, os serviços de rastreio de pensões devem, 
de preferência, abranger não só as pensões profissionais, mas também os regimes do 
terceiro pilar e as informações individualizadas sobre os direitos previstos no primeiro 
pilar;

Iniciativa 17 

48. Saúda a criação nos Estados-Membros de serviços de rastreio de pensões para os primeiro 
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e segundo pilares; saúda também a discussão – bem como a intenção da Comissão de 
iniciar um projeto-piloto – com vista à criação de serviços transfronteiriços de rastreio de 
pensões para o segundo pilar, por forma a facilitar aos trabalhadores a circulação entre os 
Estados-Membros, sem perderem de vista os respetivos direitos de pensão; realça que os 
cidadãos necessitam de informações de elevada qualidade sobre todos os regimes de 
pensões (primeiro, segundo e terceiro pilares) para poderem planear as suas poupanças de 
reforma e ponderar a possibilidade de pensões complementares; exorta a Comissão a 
facilitar o intercâmbio das melhores práticas atualmente exercidas nos Estados-Membros e 
a promover a criação de serviços transfronteiriços de rastreio de pensões;

49. Entende que, de acordo com a OCDE, há falta de mobilidade entre os Estados-Membros e 
que apenas 3 % dos cidadãos da UE em idade ativa residem num outro Estado-Membro da 
UE;* considera, no entanto, que a falta de segurança jurídica em matéria de transferência 
dos direitos de pensão constitui um dos principais obstáculos à mobilidade dos 
trabalhadores na Europa;

50. Observa que a mobilidade transfronteiriça é não só um direito fundamental dos cidadãos 
da UE, mas também um fator crucial para que o mercado interno e a economia europeia 
funcionem tão eficazmente quanto possível; salienta que a eliminação dos obstáculos à 
mobilidade deve constituir um dos principais objetivos das atividades da UE em matéria 
de pensões;

51. Acentua a necessidade de ampliar a base, criando regimes;

52. Saúda a intenção da Comissão de promover serviços transfronteiriços eficientes de 
rastreio de pensões; destaca que deve ser dada prioridade à criação de serviços 
transfronteiriços de rastreio de pensões, o que permitiria aos cidadãos que, ao longo de 
uma carreira, trabalhem em diferentes Estados-Membros acompanhar e reivindicar todos 
os seus direitos de pensões acumulados; destaca que os serviços transfronteiriços de 
rastreio de pensões devem ser extremamente eficientes, racionais em termos jurídicos e 
administrativos, e muito económicos;

3.° pilar: Poupança-reforma através de regimes privados

53. As seguintes observações referem-se aos principais elementos relativos às iniciativas 9, 
10, 13, 18, 19 e 20, respeitantes ao terceiro pilar;

54. Considera que a importância, o alcance e a configuração do terceiro pilar registam 
diferenças entre os vários Estados-Membros;

55. Realça que a prioridade máxima deve consistir em preservar nos Estados-Membros uma 
previdência adequada no primeiro pilar, com os seus princípios de solidariedade e de 
proteção adequada para todos; releva que o terceiro pilar pode desempenhar um papel 
complementar na redução da pressão demográfica; rejeita todas as medidas que 
prejudiquem o primeiro pilar em favor dos segundo e terceiro pilares;

56. Lamenta que os sistemas do terceiro pilar sejam, normalmente, mais onerosos, encerrem 
mais riscos e sejam menos transparentes que os sistemas do primeiro; reclama 
estabilidade, fiabilidade e sustentabilidade para o terceiro pilar;
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57. Assinala que, em alguns Estados-Membros, as pensões do terceiro pilar apenas estão à 
disposição das pessoas com rendimentos suficientemente elevados para pagarem 
contribuições; requer, por isso, que seja reforçada a aceitação e o acesso das pessoas com 
rendimentos baixos ou médios aos sistemas do terceiro pilar;

58. Realça que a Comissão, no seu Livro Verde, não deixou claro qual será a base jurídica das 
propostas legislativas para o terceiro pilar, o que considera ser uma deficiência 
fundamental;

Iniciativa 9

59. Assinala, no que diz respeito à Iniciativa 9, a necessidade de absoluto respeito do 
princípio de subsidiariedade;

60. Considera que, em certos casos, poderá ser necessária a constituição de poupanças-
reforma através de regimes privados de pensões para obter uma pensão adequada; exorta a 
Comissão a cooperar com os Estados-Membros, com base numa abordagem das melhores 
práticas, e a avaliar e otimizar os incentivos à constituição de poupanças-reforma através 
de regimes privados de pensões, em especial para as pessoas que, de outra forma, não 
obteriam uma pensão adequada;

61. Considera conveniente avaliar as boas práticas e as propostas de eficiência comprovada 
com vista à otimização dos incentivos;

62. Salienta que a prioridade fundamental da política pública não deve ser subsidiar os 
regimes do terceiro pilar, mas assegurar que todas as pessoas estejam devidamente 
protegidas no âmbito de um primeiro pilar funcional e sustentável;

63. Insta a Comissão a que examine a resistência a crises dos sistemas do terceiro pilar e a que 
apresente recomendações com vista à redução dos riscos;

64. Propõe que se examine à escala nacional a oportunidade de limitar juridicamente as 
despesas de celebração, administração, mudança de prestador ou de tipo de contrato, e que 
sejam formuladas recomendações a esse respeito;

65. Considera que os códigos de conduta em termos da qualidade, informação e proteção dos 
consumidores no terceiro pilar poderiam aumentar a atratividade dos planos de pensões do 
terceiro pilar; exorta a Comissão a facilitar o intercâmbio das práticas de excelência 
existentes nos Estados-Membros;

Iniciativa 13

66. Apoia a elaboração e criação de códigos de conduta voluntários à escala da UE – e, 
eventualmente, de sistemas de certificação dos produtos - a respeito da qualidade, 
informação aos consumidores e respetiva proteção no terceiro pilar; se os códigos de 
conduta voluntários  não tiverem resultado positivo, recomenda aos Estados-Membros que 
promulguem legislação nesses domínios; 

67. Exorta a Comissão a debruçar-se sobre a melhor forma de utilizar a legislação da UE do 
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setor financeiro, sempre que se trate de assegurar a prestação ao consumidor de 
aconselhamento financeiro exato e não tendencioso em matéria de pensões e produtos 
relacionados com pensões;

Iniciativa 18

68. Apela à Comissão e aos Estados-Membros implicados a que cheguem a acordo, em 
particular sobre a forma de evitar a dupla tributação e a dupla não-tributação em matéria 
de pensões transfronteiriças;

69. Considera a fiscalidade discriminatória como um grande obstáculo à mobilidade 
transfronteiriça e reclama a sua rápida eliminação, registando, simultaneamente, a 
existência de competências limitadas na UE na área da política fiscal dos 
Estados-Membros;

Iniciativa 19

70. Considera conveniente examinar os obstáculos ao direito contratual;

71. Exorta a Comissão a que implique devidamente os parceiros sociais através das estruturas 
existentes;

Iniciativa 20

72. Realça que, dos sistemas do primeiro pilar que não são sustentáveis, resultam enormes 
riscos para os orçamentos nacionais;

73. Frisa a importância de utilizar uma metodologia uniforme de cálculo da sustentabilidade 
das finanças públicas a longo prazo e da quota-parte das obrigações em matéria de 
pensões;

74. Convida os Estados-Membros, nomeadamente com base no Relatório sobre a adequação 
das pensões de 2012, a intensificarem as respetivas atividades de prevenção da pobreza na 
velhice; sublinha que, se não forem tomadas a este respeito medidas de reforço dos 
sistemas de pensões, não será provavelmente atingido o objetivo da Estratégia Europa 
2020 em matéria de pobreza e exclusão social;

75. Salienta que, para criar sistemas de pensões mais sustentáveis e adequados, é fundamental 
centrar-se na erradicação das desigualdades entre mulheres e homens; realça que, a este 
respeito, têm de ser tomadas medidas reforçadas em todos os Estados-Membros, por 
exemplo em matéria de promoção da igualdade de remuneração, de luta contra a 
discriminação em razão do género, de concessão de créditos de pensão pela prestação de 
cuidados a crianças e a idosos, de redução da incidência de trabalho a tempo parcial 
involuntário, bem como de melhoria das condições de trabalho e das pensões dos 
empregos precários;
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