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ALTERAÇÕES

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 alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Estratégia de Lisboa para o 
Crescimento e o Emprego contribuiu para 
criar um consenso em torno da direcção 
geral que nortearia as políticas económicas 
e de emprego da UE. Tanto as orientações 
gerais para as políticas económicas, como 
as orientações em matéria de emprego 
foram adoptadas pelo Conselho em 2005, 
tendo sido revistas em 2008 ao abrigo da 
referida estratégia. As 24 orientações 
lançaram os alicerces para os programas 
nacionais de reforma, sendo nelas definidas 
as principais prioridades das reformas a 
nível macroeconómico, microeconómico e 
do mercado de trabalho para a UE no seu 
conjunto. Todavia, a experiência 
demonstrou que as orientações não 
fixaram de forma suficientemente clara as 
prioridades e que a respectiva interligação 
deveria ser sido mais forte. Tal limitou o 
seu impacto na definição das políticas 
nacionais.

(5) A Estratégia de Lisboa para o 
Crescimento e o Emprego contribuiu para 
criar um consenso em torno da direcção 
geral que nortearia as políticas económicas 
e de emprego da UE. Tanto as orientações
gerais para as políticas económicas, como 
as orientações em matéria de emprego 
foram adoptadas pelo Conselho em 2005, 
tendo sido revistas em 2008 ao abrigo da 
referida estratégia. As 24 orientações 
lançaram os alicerces para os programas 
nacionais
de reforma, sendo nelas definidas as 
principais prioridades das reformas a nível 
macroeconómico, microeconómico e do 
mercado de trabalho para a UE no seu 
conjunto. As expectativas depositadas na 
Estratégia de Lisboa não se 
concretizaram. No âmbito de Europa 
2020, há que tirar as consequências dos 
erros da anterior estratégia e, assim, 
desenvolver acções e estratégias 
coerentes, financiáveis, exequíveis e 
controláveis, cujos resultados devem ser 
continuamente aferidos, para que seja 
possível controlar permanentemente a 
consecução dos objectivos fixados.

Or. de
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Comissão propôs que fosse definida 
uma nova estratégia para a próxima 
década, a estratégia Europa 2020, destinada 
a permitir à UE sair mais fortalecida da 
crise e orientar a sua economia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A acção dos Estados-Membros e 
da União é orientada por cinco objectivos 
principais, que correspondem a objectivos 
partilhados, os quais são enumerados nas 
orientações relevantes. Os 
Estados-Membros devem envidar todos os 
esforços possíveis para alcançarem os 
objectivos nacionais e suprimirem os 
estrangulamentos que entravam o 
crescimento.

(7) A Comissão propôs que fosse definida 
uma nova estratégia para a próxima 
década, a estratégia Europa 2020, destinada 
a permitir à UE sair mais fortalecida da 
crise e orientar a sua economia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A acção dos Estados-Membros e 
da União é orientada por cinco objectivos 
principais, que correspondem a objectivos 
partilhados, os quais são enumerados nas 
orientações relevantes. Os 
Estados-Membros devem comprometer-se 
a alcançar os objectivos nacionais. Devem 
centrar a atenção no aumento do emprego 
e suprimir os entraves ao crescimento 
resultantes da legislação, da burocracia e 
da má afectação dos recursos a nível 
nacional.

Or. de

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No âmbito da estratégia Europa 2020, 
os Estados-Membros devem aplicar 
reformas orientadas para um «crescimento 
inteligente», ou seja, um crescimento 
impulsionado pelo conhecimento e pela 
inovação. As reformas devem visar a 
melhoria da qualidade do ensino, 
garantindo o acesso a todos, e reforçar o 
desempenho no domínio da investigação e 
das empresas no intuito de promover a 
inovação e a transmissão do conhecimento 

(9) No âmbito da estratégia Europa 2020, 
os Estados-Membros devem aplicar 
reformas orientadas para um «crescimento 
inteligente», ou seja, um crescimento 
impulsionado pelo conhecimento e pela 
inovação. As reformas devem visar a 
melhoria da qualidade do ensino, no 
confronto  internacional, garantindo o 
acesso a todos, e reforçar o desempenho no 
domínio da investigação e das empresas no 
intuito de promover a inovação e a 



PA\818003PT.doc 5/16 PE442.856v01-00

PT

em toda a UE. Por outro lado, devem 
fomentar o espírito empresarial e contribuir 
para transformar ideias criativas em 
produtos, serviços e processos inovadores, 
susceptíveis de promover o crescimento, a 
criação de emprego de qualidade, a coesão 
territorial, económica e social, bem como 
ajudar a enfrentar de forma mais eficiente 
os desafios societais que se colocam a nível 
europeu e mundial. Neste contexto, assume 
uma importância fundamental tirar o maior 
partido possível das tecnologias da 
informação e da comunicação. 

transmissão do conhecimento em toda a 
UE. Por outro lado, devem fomentar 
activamente o espírito empresarial através 
de legislação e recursos e, assim,
contribuir para transformar ideias criativas 
em produtos, serviços e processos 
inovadores, susceptíveis de promover o 
crescimento, a criação de emprego de 
qualidade, a coesão territorial, económica e 
social, bem como ajudar a enfrentar de 
forma mais eficiente os desafios societais 
que se colocam a nível europeu e mundial. 
Neste contexto, assume uma importância 
fundamental tirar o maior partido possível 
das tecnologias da informação e da 
comunicação.

Or. de

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As reformas estruturais da UE e dos 
Estados-Membros podem contribuir de 
forma eficaz para o crescimento e o 
emprego se aumentarem a competitividade 
da UE na economia mundial, propiciarem 
novas oportunidades de exportação à 
Europa e garantirem o acesso concorrencial 
a importações vitais. Por conseguinte, as 
reformas devem ter em conta as suas 
repercussões em termos de competitividade 
externa, a fim de promover o crescimento e 
a participação da Europa em mercados 
abertos e equitativos à escala mundial.

(12) As reformas estruturais da UE e dos 
Estados-Membros podem contribuir de 
forma eficaz para o crescimento qualitativo 
e o emprego sustentável se reagirem de 
forma adequada à persistente crise 
económica e financeira e, assim, 
aumentarem a competitividade da UE na 
economia mundial, propiciarem novas 
oportunidades de exportação à Europa e 
garantirem o acesso concorrencial a 
importações vitais. Por conseguinte, as 
reformas devem ter em conta as suas 
repercussões em termos de competitividade 
externa, a fim de promover o crescimento 
na União Europeia e a participação em 
mercados abertos e equitativos à escala 
mundial. 

Or. de
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Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A estratégia Europa 2020 deve 
alicerçar-se num conjunto integrado de 
políticas, a ser plenamente aplicado pelos 
Estados-Membros a um ritmo idêntico, no 
intuito de tirar partido das repercussões 
positivas que advirão de reformas 
estruturais coordenadas.

(13) A estratégia Europa 2020 deve 
alicerçar-se num conjunto integrado de 
políticas, a ser plenamente aplicado pelos 
Estados-Membros a um ritmo tão rápido 
quanto possível – em função das suas 
diferentes estruturas –, no intuito de tirar 
partido das repercussões positivas que 
advirão de reformas estruturais 
coordenadas.

Or. de

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os esforços envidados pelos 
Estados-Membros com vista a reformas 
ambiciosas e à consecução dos objectivos 
nacionais devem ser acompanhados da 
redução da burocracia e dos entraves 
administrativos e legislativos, assim como 
da concentração na eficácia e 
transparência dos programas e acções.

Or. de
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Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Muito embora devam ser elaboradas 
anualmente, as presentes orientações 
deverão manter-se globalmente estáveis até 
2014, a fim de garantir que seja dada 
ênfase à respectiva aplicação.

(17) As presentes orientações deverão 
manter-se globalmente estáveis até 2020, a 
fim de permitir verificar devidamente a 
consecução dos objectivos fixados. A 
avaliação dos objectivos alcançados deve 
ser realizada de três em três anos.

Or. de

Alteração 8

Proposta de decisão
Orientação 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem intensificar o 
diálogo social e dar resposta à 
segmentação do mercado de trabalho 
através de medidas destinadas a suprir o 
emprego temporário e precário, o 
subemprego e o trabalho não declarado. A 
mobilidade profissional deve ser 
recompensada. A qualidade dos postos de 
trabalho e as condições de emprego 
constituem questões a abordar, combatendo 
os baixos salários e garantindo uma 
segurança social adequada igualmente para 
os trabalhadores com contratos a termo e 
os trabalhadores por conta própria. Os 
serviços de emprego devem ser reforçados, 
cabendo assegurar o seu acesso a todos, 
nomeadamente aos jovens e aos que 
defrontam o risco de desemprego, com 
serviços personalizados orientados para 
aqueles que se encontram mais afastados 
do mercado de trabalho. 

Os Estados-Membros devem intensificar o 
diálogo social e reagir à segmentação do 
mercado de trabalho através de protecção 
social suficiente para o emprego 
temporário e precário e combater o 
trabalho não declarado. A mobilidade 
profissional deve ser recompensada. A 
qualidade dos postos de trabalho e as 
condições de emprego constituem questões 
a abordar, combatendo os baixos salários e 
garantindo uma segurança social adequada 
igualmente para os trabalhadores com 
contratos a termo e os trabalhadores por 
conta própria. Os serviços de emprego 
devem ser reforçados, cabendo assegurar o 
seu acesso a todos, nomeadamente aos 
jovens e aos que defrontam o risco de 
desemprego, com serviços personalizados 
orientados para aqueles que se encontram 
mais afastados do mercado de trabalho.

Or. de
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Alteração 9

Proposta de decisão
Orientação 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de incrementar a competitividade e 
aumentar os níveis de participação,
nomeadamente no que se refere às pessoas 
pouco qualificadas, e em consonância com 
a orientação n.º 2 para a política 
económica, os Estados-Membros devem 
reexaminar os sistemas fiscais e de 
prestações sociais, bem como a capacidade 
dos serviços públicos para prestarem a 
assistência necessária. Os 
Estados-Membros devem aumentar a taxa 
de participação da mão-de-obra, através de 
políticas destinadas a promover o 
envelhecimento activo, a igualdade entre 
géneros, a igualdade da remuneração entre 
homens e mulheres e a integração de 
jovens, deficientes, migrantes legais e 
outros grupos vulneráveis no mercado de 
trabalho. As políticas de conciliação da 
vida profissional com a familiar, com o 
acesso a estruturas de acolhimento de 
crianças a preços acessíveis e a inovação 
na organização do trabalho, devem visar 
aumentar as taxas de emprego, 
nomeadamente entre os jovens, os 
trabalhadores mais idosos e as mulheres, 
com vista nomeadamente a manter no 
mercado de trabalho as mulheres com 
elevadas qualificações nos domínios 
científico e técnico. Os Estados-Membros
devem igualmente suprimir os obstáculos à 
inserção profissional de novos 
trabalhadores e apoiar o trabalho por conta 
própria, bem como a criação de emprego 
em domínios como o emprego «verde» e a 
prestação de cuidados, bem como 
promover a inovação social.

A fim de incrementar a competitividade e 
aumentar os níveis de participação, 
nomeadamente no que se refere às pessoas 
pouco qualificadas, e em consonância com 
a orientação n.º 2 para a política 
económica, os Estados-Membros devem 
reexaminar os sistemas fiscais e de 
prestações sociais, bem como a capacidade 
dos serviços públicos para prestarem a 
assistência necessária. Os 
Estados-Membros devem aumentar a taxa 
de participação da mão-de-obra, através de 
políticas destinadas a promover o 
envelhecimento activo, a igualdade entre 
géneros, a igualdade da remuneração entre 
homens e mulheres e a integração de 
jovens, deficientes, migrantes legais e 
outros grupos vulneráveis no mercado de 
trabalho. As políticas de conciliação da 
vida profissional com a familiar, com o 
acesso a estruturas de acolhimento de 
crianças a preços acessíveis e a inovação 
na organização do trabalho, devem visar 
aumentar as taxas de emprego, 
nomeadamente entre os jovens, os 
trabalhadores mais idosos e as mulheres, 
com vista nomeadamente a manter no 
mercado de trabalho as mulheres com 
elevadas qualificações nos domínios 
científico e técnico. O intercâmbio de 
aprendizes entre os Estados-Membros
deve ser intensamente promovido. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
suprimir os obstáculos à inserção 
profissional de novos trabalhadores e 
apoiar o trabalho por conta própria, bem 
como a criação de emprego em domínios 
como o emprego «verde» e a prestação de 
cuidados, bem como promover a inovação 
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social. Para promover o emprego «verde», 
os Estados-Membros devem oferecer 
acções de reconversão profissional, 
subsidiadas pelo Estado, aos 
trabalhadores que hoje ainda trabalham 
em sectores com elevadas emissões de 
CO2.

Or. de

Alteração 10

Proposta de decisão
Orientação 7 – síntese dos grandes objectivos

Texto da Comissão Alteração

O grande objectivo da UE, com base no 
qual os Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, consiste em 
assegurar, até 2020, uma taxa de emprego 
de 75% para as mulheres e os homens com 
idade compreendida entre 20 e 64 anos, 
nomeadamente através de uma maior 
participação no mercado de trabalho dos 
jovens, dos trabalhadores mais idosos e dos 
trabalhadores pouco qualificados, bem 
como de uma melhor integração dos 
migrantes legais.

Os grandes objectivos da UE, com base 
nos quais os Estados-Membros fixarão os 
seus objectivos nacionais, consistem em 
assegurar, até 2020, uma taxa de emprego 
de 80% para as mulheres e os homens com 
idade compreendida entre 20 e 64 anos, 
nomeadamente através de uma maior 
participação no mercado de trabalho dos 
jovens, dos trabalhadores mais idosos e dos 
trabalhadores pouco qualificados, bem 
como de uma melhor integração dos 
migrantes legais, assim como em reduzir o 
desemprego juvenil em 50%.

Or. de

Alteração 11

Proposta de decisão
Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
garantindo para o efeito um fornecimento 
adequado de conhecimentos e 

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
garantindo para o efeito um fornecimento 
adequado de conhecimentos e 
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qualificações que assegure a 
correspondência com a actual e futura 
procura no mercado de trabalho. Um 
ensino inicial de qualidade e uma formação 
profissional atraente devem ser 
complementados com incentivos eficazes 
para a aprendizagem ao longo da vida e 
segundas oportunidades profissionais, de 
molde a assegurar que todos os adultos 
disponham da possibilidade de melhorarem 
as suas qualificações, bem como por 
políticas de migração e integração bem 
calibradas. Os Estados Membros devem 
desenvolver sistemas para reconhecer as 
competências adquiridas, suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e 
geográfica dos trabalhadores, promover a 
aquisição de competências transversais e 
de criatividade e concentrar os seus 
esforços no apoio aos trabalhadores pouco 
qualificados e no reforço da 
empregabilidade dos trabalhadores mais 
idosos, melhorando simultaneamente a 
formação, as qualificações e a experiência 
de trabalhadores altamente qualificados, 
incluindo os da área da investigação.

qualificações que assegure a 
correspondência com a actual e futura 
procura no mercado de trabalho. Um 
ensino inicial de qualidade e uma formação 
profissional atraente devem ser 
complementados com incentivos eficazes 
para a aprendizagem ao longo da vida e 
segundas oportunidades profissionais, de 
molde a assegurar que todos os adultos 
disponham da possibilidade de melhorarem 
as suas qualificações, bem como por 
políticas de migração e integração bem 
calibradas. Os Estados-Membros devem 
desenvolver sistemas para reconhecer as 
competências adquiridas, suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e 
geográfica dos trabalhadores, promover a 
aquisição de competências transversais e 
de criatividade e concentrar os seus 
esforços no apoio aos trabalhadores pouco
qualificados e aos trabalhadores mais 
idosos e no reforço da sua 
empregabilidade, melhorando 
simultaneamente a formação, as 
qualificações e a experiência de 
trabalhadores altamente qualificados, 
incluindo os da área da investigação. Os 
Estados-Membros devem desenvolver 
sistemas que permitam a comparação, em 
termos de qualidade, e o reconhecimento 
dos diplomas de formação profissional à 
escala da União - à semelhança do 
Sistema Europeu de Transferência e 
Acumulação de Créditos do Ensino 
Superior.

Or. de

Alteração 12

Proposta de decisão
Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e Em colaboração com os parceiros sociais e 
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as empresas, os Estados-Membros devem 
melhorar o acesso à formação, reforçar a 
orientação escolar e profissional, em 
conjugação com a informação sistemática 
sobre novas possibilidades e oportunidades 
em matéria de emprego, bem como 
promover o espírito empresarial e melhorar 
a capacidade de antecipar as necessidades 
em matéria de qualificações. Há que 
promover o investimento no 
desenvolvimento dos recursos humanos, na 
melhoria das qualificações e a participação 
em sistemas de aprendizagem ao longo da 
vida através de uma contribuição financeira 
conjunta por parte dos governos, dos 
particulares e dos empregadores. A fim de 
apoiar os jovens e, nomeadamente os 
jovens sem emprego e que não frequentem 
sistemas de ensino ou de formação, os 
Estados Membros, em cooperação com os 
parceiros sociais, devem criar mecanismos 
destinados a apoiar os recém-licenciados a 
encontrar um emprego inicial ou novas 
oportunidades em matéria de ensino e 
formação, incluindo estágios profissionais 
e a intervir rapidamente quando os jovens 
perdem o emprego. O acompanhamento 
regular do desempenho das políticas de 
aperfeiçoamento profissional e de 
antecipação das necessidades neste 
domínio deverá permitir identificar os 
domínios a melhorar e incrementar a 
capacidade de os sistemas de educação e de 
formação darem resposta às necessidades 
do mercado de trabalho. Os fundos da UE 
devem ser plenamente mobilizados pelos 
Estados-Membros no intuito de apoiar 
estes objectivos.

as empresas, os Estados-Membros devem 
melhorar o acesso à formação, reforçar a 
orientação escolar e profissional, em 
conjugação com a informação sistemática 
sobre novas possibilidades e oportunidades 
em matéria de emprego, bem como 
promover o espírito empresarial e melhorar 
a capacidade de antecipar as necessidades 
em matéria de qualificações. Há que 
promover o investimento no 
desenvolvimento dos recursos humanos, na 
melhoria das qualificações e a participação 
em sistemas de aprendizagem ao longo da 
vida através de uma contribuição financeira 
conjunta por parte dos governos, dos 
particulares e dos empregadores. A fim de 
apoiar os jovens e, nomeadamente os 
jovens sem emprego e que não frequentem 
sistemas de ensino ou de formação, os 
Estados Membros, em cooperação com os 
parceiros sociais, devem criar mecanismos 
destinados a apoiar os recém-licenciados a 
encontrar um emprego inicial ou novas 
oportunidades em matéria de ensino e 
formação, incluindo estágios profissionais 
e a intervir rapidamente quando os jovens 
perdem o emprego. O acompanhamento 
regular do desempenho das políticas de 
aperfeiçoamento profissional e de 
antecipação das necessidades neste 
domínio deverá permitir identificar os 
domínios a melhorar e incrementar a 
capacidade de os sistemas de educação e de 
formação darem resposta às necessidades 
do mercado de trabalho. A fim de apoiar os 
objectivos da aprendizagem ao longo da 
vida, do acesso à formação e da 
mobilidade geográfica, os 
Estados-Membros devem completar os 
percursos tradicionais de formação 
através de novas formas de ensino à 
distância via Internet e de ciberensino 
(“e-learning”). Os fundos da UE devem 
ser plenamente mobilizados pelos 
Estados-Membros no intuito de apoiar 
estes objectivos. 

Or. de
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Alteração 13

Proposta de decisão
Orientação 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para assegurar o acesso a um ensino de 
qualidade e à formação para todos, e ainda 
melhorar o aproveitamento escolar, os 
Estados-Membros devem investir de forma 
eficiente nos sistemas de educação e de 
formação, nomeadamente, no intuito de 
reforçar o nível das qualificações da mão-
de-obra na UE, permitindo-lhe assim 
responder às necessidades em rápida 
mutação dos mercados de trabalho 
modernos. As medidas devem englobar 
todos os sectores (desde o ensino pré-
escolar, passando pelo estabelecimentos de 
ensino até ao ensino superior, o ensino e a 
formação profissionais, bem como a 
formação de adultos), tendo igualmente em 
conta a aprendizagem em contextos 
informais ou não formais. As reformas 
devem ter como objectivo assegurar a 
aquisição das competências fundamentais 
de que todos precisam para ter êxito numa 
economia baseada no conhecimento, 
nomeadamente em termos de 
empregabilidade, formação complementar 
ou competências no domínio das
tecnologias da informação e da 
comunicação. Convém adoptar medidas 
com vista tornar a mobilidade dos jovens e 
dos docentes em termos de aprendizagem a 
regra geral. Os Estados-Membros devem 
melhorar a abertura e a pertinência dos 
sistemas de educação e formação, criando 
nomeadamente para o efeito quadros de 
qualificações nacionais que possibilitem 
vias de aprendizagem flexíveis e 
desenvolvendo parcerias entre as esferas do 
ensino/formação e do trabalho. Há que 
tornar a profissão de docente mais 
atractiva. O ensino superior deve tornar-se 

Para assegurar o acesso a um ensino de 
qualidade e à formação para todos, e ainda 
melhorar o aproveitamento escolar, os 
Estados-Membros devem investir de forma 
eficiente nos sistemas de educação e de 
formação, nomeadamente, no intuito de 
reforçar o nível das qualificações da mão-
de-obra na UE, permitindo-lhe assim 
responder às necessidades em rápida 
mutação dos mercados de trabalho 
modernos. Deve ser definido, na União 
Europeia, um nível mínimo uniforme 
para um ensino básico em que todas as 
crianças na União Europeia tenham 
direito à escolaridade gratuita, 
independentemente da situação social dos 
pais. As medidas devem englobar todos os 
sectores (desde o ensino pré-escolar, 
passando pelo estabelecimentos de ensino 
até ao ensino superior, o ensino e a 
formação profissionais, bem como a 
formação de adultos), tendo igualmente em 
conta a aprendizagem em contextos 
informais ou n„o formais. A qualidade da 
formação, nomeadamente nos níveis 
superior e universitário, deve satisfazer 
normas internacionais superiores à 
média, a fim de garantir a competitividade 
a longo prazo dos trabalhadores nos 
Estados-Membros. As reformas devem ter 
como objectivo assegurar a aquisição das 
competências fundamentais de que todos 
precisam para ter êxito numa economia 
baseada no conhecimento
nomeadamente em termos de 
empregabilidade, formação complementar 
ou competências no domínio das 
tecnologias da informação e da 
comunicação. Convém adoptar medidas 
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mais aberto a estudantes não tradicionais, 
devendo ser incrementada a taxa de 
participação no ensino superior ou ensino 
equivalente. Com vista a reduzir o número 
de jovens sem emprego e que não 
frequentem sistemas de ensino ou de 
formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce. 

com vista tornar a mobilidade dos jovens e 
dos docentes em termos de aprendizagem a 
regra geral. Os Estados-Membros devem 
melhorar a abertura e a pertinência dos 
sistemas de educação e formação, criando 
nomeadamente para o efeito quadros de 
qualificações nacionais que possibilitem 
vias de aprendizagem flexíveis e 
desenvolvendo parcerias entre as esferas do 
ensino/formação e do trabalho. Há que 
tornar a profissão de docente mais 
atractiva. O ensino superior deve tornar-se 
mais aberto a estudantes não tradicionais, 
devendo ser incrementada a taxa de 
participação no ensino superior ou ensino 
equivalente. Por princípio, todo o 
formando deve ser incentivado e apoiado 
de acordo com as suas aptidões 
individuais. Com vista a reduzir o número 
de jovens sem emprego e que não 
frequentem sistemas de ensino ou de 
formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce
através de incentivo e apoio individual. 
Para assegurar que os jovens 
sobredotados e com capacidades acima da 
média possam desenvolver plenamente o 
seu potencial individual, os 
Estados-Membros devem adoptar medidas 
específicas para incentivar e apoiar o seu 
potencial de desenvolvimento. 

Or. de

Alteração 14

Proposta de decisão
Orientação 9 – síntese dos grandes objectivos

Texto da Comissão Alteração

O grande objectivo da UE, com base no
qual Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, é o de reduzir a taxa 

Os grandes objectivos da UE, com base 
nos quais Estados-Membros fixarão os 
seus objectivos nacionais, são os de reduzir 
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de abandono escolar para 10%, 
aumentando simultaneamente a proporção 
da população com 30-34 anos com um 
diploma de ensino superior ou equivalente 
para pelo menos 40% até 2020.

a taxa de abandono escolar para 10%, 
aumentando simultaneamente a proporção 
da população com 30-34 anos com um 
diploma de ensino superior ou equivalente 
para pelo menos 40% até 2020. Os 
Estados-Membros devem afectar, pelo 
menos, 6% do PIB às despesas no 
domínio da educação.

Or. de

Alteração 15

Proposta de decisão
Orientação 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os esforços dos Estados-Membros com 
vista a reduzir a pobreza devem ter como 
objectivo promover a plena participação na 
sociedade e na economia, bem como 
alargar o leque de oportunidades em 
matéria de emprego, tirando pleno partido 
do Fundo Social Europeu para o efeito. Os 
esforços devem igualmente centrar-se em 
garantir a igualdade de oportunidades, 
nomeadamente através do acesso a serviços 
sustentáveis, de elevada qualidade e a 
preços razoáveis (incluindo serviços em 
linha, em conformidade com a Orientação 
n.º 4), nomeadamente no domínio dos 
cuidados de saúde. Os Estados-Membros
devem adoptar medidas eficazes de luta 
contra a discriminação. De igual forma, a 
fim de combater a exclusão social, 
capacitar as pessoas e promover a 
participação no mercado do trabalho, 
impõe-se reforçar os sistemas de segurança 
social, a aprendizagem ao longo da vida e 
as políticas activas de inclusão, a fim de 
oferecer às pessoas oportunidades em 
diferentes fases da sua vida e protegê-las 
do risco de exclusão. Os sistemas de 
segurança social e de pensões devem ser 
modernizados para permitir a sua plena 

Os esforços dos Estados-Membros com 
vista a reduzir a pobreza devem ter como 
objectivo promover a plena participação na 
sociedade e na economia, bem como 
alargar o leque de oportunidades em 
matéria de emprego, tirando pleno partido 
do Fundo Social Europeu para o efeito. Os 
esforços devem igualmente centrar-se em 
garantir a igualdade de oportunidades, 
nomeadamente através do acesso a serviços 
sustentáveis, de elevada qualidade e a 
preços razoáveis (incluindo serviços em 
linha, em conformidade com a Orientação 
n.º 4), nomeadamente no domínio dos 
cuidados de saúde. Os Estados-Membros
devem adoptar medidas eficazes de luta 
contra a discriminação. O princípio 
segundo o qual é proibida a 
discriminação entre homens e mulheres 
com a mesma formação e o mesmo tipo de 
emprego deve ser juridicamente 
vinculativo nos Estados-Membros para 
todo o tipo de relação laboral. De igual 
forma, a fim de combater a exclusão social, 
capacitar as pessoas e promover a 
participação no mercado do trabalho, 
impõe-se reforçar os sistemas de segurança 
social, a aprendizagem ao longo da vida e 
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utilização com vista a assegurar um apoio 
adequado em termos de rendimento e a 
facultar o acesso aos serviços de saúde, 
garantindo assim a coesão social, devendo 
ser simultaneamente sustentáveis do ponto 
de vista financeiro. Os sistemas de 
prestações sociais devem colocar a tónica 
na segurança do rendimento durante os 
períodos de transição e na redução da 
pobreza, nomeadamente entre os grupos 
mais expostos ao risco de exclusão social, 
tais como as famílias monoparentais, as 
minorias, os deficientes, as crianças e os 
jovens, as mulheres e os homens idosos, os 
migrantes legais e as pessoas sem abrigo. 
Os Estados-Membros devem igualmente 
promover de forma activa a economia 
social e a inovação social, no intuito de 
apoiar os mais vulneráveis.

as políticas activas de inclusão, a fim de 
oferecer às pessoas oportunidades em 
diferentes fases da sua vida e protegê-las 
do risco de exclusão. Os sistemas de 
segurança social e de pensões devem ser 
modernizados para permitir a sua plena 
utilização com vista a assegurar um apoio 
adequado em termos de rendimento e a 
facultar o acesso aos serviços de saúde, 
garantindo assim a coesão social, devendo 
ser simultaneamente sustentáveis do ponto 
de vista financeiro. Os sistemas de 
prestações sociais devem colocar a tónica 
na segurança do rendimento durante os 
períodos de transição e na redução da 
pobreza, nomeadamente entre os grupos 
mais expostos ao risco de exclusão social, 
tais como as famílias monoparentais, as 
minorias, os deficientes, as crianças e os 
jovens, as mulheres e os homens idosos, os 
migrantes legais e as pessoas sem abrigo. 
Os Estados-Membros devem igualmente 
promover de forma activa a economia 
social e a inovação social, no intuito de 
apoiar os mais vulneráveis.

Or. de

Alteração 16

Proposta de decisão
Orientação 10 – síntese do grande objectivo

Texto da Comissão Alteração

O grande objectivo da UE, com base no 
qual Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, é o de reduzir em 
25% o número de cidadãos europeus que 
vivem abaixo dos limiares nacionais de 
pobreza, retirando assim mais de 20 
milhões de pessoas de uma situação de 
pobreza. 

O grande objectivo da UE, com base no 
qual Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, é o de reduzir em 
40% o número de cidadãos europeus que 
vivem abaixo dos limiares nacionais de 
pobreza, retirando assim mais de 32 
milhões de pessoas de uma situação de 
pobreza.

Or. de
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