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Alteração 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 145º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia prevê 
que os Estados-Membros e a União se 
empenharão em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão-de-obra qualificada, formada e 
susceptível de adaptação, bem como
mercados de trabalho que reajam 
rapidamente às mudanças económicas, 
tendo em vista alcançar os objectivos 
enunciados no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia. Tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos gestores e dos 
trabalhadores, os Estados-Membros
considerarão a promoção do emprego uma 
questão de interesse comum e coordenarão 
a sua acção neste domínio no âmbito do 
Conselho, nos termos do disposto no artigo 
148.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

(1) O artigo 145º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia prevê 
que os Estados-Membros e a União se 
empenharão em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover a 
educação, a formação e o 
aperfeiçoamento profissionais, a 
integração dos trabalhadores nos
mercados de trabalho que passaram a ser e 
que continuam a ser necessários devido às 
mudanças económicas, tendo em vista 
alcançar os objectivos enunciados no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia.

Or. de

Alteração 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a 

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União tem por objectivo o pleno emprego 
e o progresso social, combate a exclusão 
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protecção sociais e estabelece que a União 
pode tomar iniciativas para garantir a 
coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
prevê que, na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
garantia de uma protecção social adequada 
e a luta contra a exclusão social.

social e as discriminações e promove a 
justiça e a protecção sociais e estabelece 
que a União pode tomar iniciativas para 
garantir a coordenação das políticas sociais 
dos Estados Membros. O artigo 9.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia prevê que, na definição e 
execução das suas políticas e acções, a 
União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um 
elevado nível de emprego, a garantia de 
uma protecção social adequada e a luta 
contra a exclusão social.

Or. el

Alteração 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a
protecção sociais e estabelece que a União
pode tomar iniciativas para garantir a 
coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
prevê que, na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
garantia de uma protecção social adequada
e a luta contra a exclusão social.

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União combate a exclusão social e as 
discriminações, promove a justiça social e 
confere protecção social; além disso, a 
União deve tomar iniciativas para garantir 
a coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
prevê que, na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a
promoção de um elevado nível de 
emprego, a garantia de uma protecção 
social adequada, a luta contra a exclusão 
social, e um elevado nível de educação, 
formação e protecção da saúde humana.

Or. de
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Alteração 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a 
protecção sociais e estabelece que a União 
pode tomar iniciativas para garantir a 
coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
prevê que, na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
garantia de uma protecção social adequada 
e a luta contra a exclusão social.

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a 
protecção sociais e estabelece que a União 
pode tomar iniciativas para garantir a 
coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
prevê que, na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção do emprego pleno e digno, com 
a garantia de uma protecção social 
adequada e a luta contra a exclusão social, 
e todos os Estados-Membros devem 
observar o princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual no 
mesmo local de trabalho.

Or. en

Alteração 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a 
protecção sociais e estabelece que a União 
pode tomar iniciativas para garantir a 
coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 

(2) O Tratado da União Europeia 
estabelece no seu artigo 3.º, n.º 3, que a 
União combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a 
protecção sociais e estabelece que a União 
pode tomar iniciativas para garantir a 
coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
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prevê que, na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
garantia de uma protecção social adequada 
e a luta contra a exclusão social.

prevê que, na definição e execução das 
suas políticas e acções, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um elevado nível de 
emprego, com a garantia de uma protecção 
social adequada, com a luta contra a 
exclusão social e com um elevado nível de 
ensino e formação.

Or. en

Alteração 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 
2000, assentava no reconhecimento de a 
necessidade de a UE aumentar a sua 
produtividade e competitividade, 
reforçando simultaneamente a sua coesão 
social, à luz da concorrência à escala 
mundial, da evolução tecnológica e do 
envelhecimento da população. A Estratégia 
de Lisboa foi relançada em 2005, após uma 
avaliação intercalar que levou a que fosse 
colocada uma maior tónica no crescimento 
e numa melhoria quantitativa e qualitativa 
do emprego.

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 
2000, assentava no reconhecimento de a 
necessidade de a UE manter a sua 
produtividade e competitividade, 
reforçando simultaneamente a sua coesão 
social, à luz da concorrência à escala 
mundial, das interdependências e das 
alterações económicas, da evolução 
tecnológica e da evolução demográfica. A 
Estratégia de Lisboa foi relançada em 
2005, após uma avaliação intercalar que 
levou a que fosse colocada uma maior 
tónica no crescimento e numa melhoria 
quantitativa e qualitativa do emprego. A 
Estratégia de Lisboa acabou por não 
conseguir cumprir os seus objectivos. 
Com a sua tónica na competitividade, na 
redução dos custos, no desmantelamento 
do Estado social, em mercados de 
trabalho cada vez mais flexíveis, na 
liberalização dos mercados em geral e na 
desregulação dos mercados financeiros 
em particular, agravou as desigualdades 
na distribuição dos rendimentos e da 
riqueza, o crescimento da pobreza, a 
exclusão social, o trabalho mal 
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remunerado e o emprego precário. Está 
na hora de a União Europeia apresentar 
uma estratégia alternativa de 
desenvolvimento sustentável, justiça 
social e pleno emprego.

Or. de

Alteração 34
Ilda Figueiredo

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 
2000, assentava no reconhecimento de a 
necessidade de a UE aumentar a sua 
produtividade e competitividade, 
reforçando simultaneamente a sua coesão 
social, à luz da concorrência à escala 
mundial, da evolução tecnológica e do 
envelhecimento da população. A Estratégia 
de Lisboa foi relançada em 2005, após uma 
avaliação intercalar que levou a que fosse 
colocada uma maior tónica no crescimento 
e numa melhoria quantitativa e qualitativa 
do emprego.

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 
2000, assentava no reconhecimento de a 
necessidade de a UE aumentar a sua 
produtividade e competitividade, 
reforçando simultaneamente a sua coesão 
social, à luz da concorrência à escala 
mundial, da evolução tecnológica e do 
envelhecimento da população. A Estratégia 
de Lisboa foi relançada em 2005, após uma 
avaliação intercalar que levou a que fosse 
colocada uma maior tónica no crescimento 
e numa melhoria quantitativa e qualitativa 
do emprego. A Estratégia de Lisboa não 
atingiu, em última análise, os seus 
objectivos. Ao colocar a tónica na 
“competitividade”, na redução dos custos, 
no desmantelamento do Estado-
Providência, na crescente flexibilização 
dos mercados de trabalho, na 
liberalização dos mercados, em geral, e na 
desregulamentação dos mercados 
financeiros, em particular, agravou a 
desigualdade na distribuição dos 
rendimentos e da riqueza, o aumento da 
pobreza, a exclusão social, o trabalho mal 
remunerado e as condições de emprego 
precárias. Chegou o momento de uma 
estratégia alternativa da União Europeia 
em prol do desenvolvimento sustentável, 
da justiça social e do pleno emprego.
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Or. en

Alteração 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 
2000, assentava no reconhecimento de a 
necessidade de a UE aumentar a sua 
produtividade e competitividade, 
reforçando simultaneamente a sua coesão 
social, à luz da concorrência à escala 
mundial, da evolução tecnológica e do 
envelhecimento da população. A Estratégia 
de Lisboa foi relançada em 2005, após uma 
avaliação intercalar que levou a que fosse 
colocada uma maior tónica no crescimento 
e numa melhoria quantitativa e qualitativa 
do emprego.

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 
2000, assentava no reconhecimento de a 
necessidade de a UE aumentar a sua 
produtividade e competitividade através do 
conhecimento e do relançamento das 
condições para o pleno emprego, 
reforçando simultaneamente a sua coesão 
social e regional, à luz da concorrência à 
escala mundial, da evolução tecnológica e 
do envelhecimento da população. A 
Estratégia de Lisboa foi relançada em 
2005, após uma avaliação intercalar que 
levou a que fosse colocada uma maior 
tónica no crescimento e numa melhoria 
quantitativa e qualitativa do emprego.

Or. el

Alteração 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 

(5) A Estratégia de Lisboa para o 
Crescimento e o Emprego deve contribuir 
para definir 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 
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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.

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 
vinculativa objectivos para a participação 
social, política e cultural de todas as 
pessoas que residem na União Europeia e 
para uma conversão ecologicamente 
sustentável da economia. Tal limitou o seu 
impacto na definição das políticas 
nacionais.

Or. de

Alteração 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 

(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 
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nacionais. nacionais e, em último grau, não foi 
possível alcançar os objectivos básicos da 
referida estratégia.

Or. pl

Alteração 38
Ria Oomen-Ruijten

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. Todavia, a experiência 
demonstrou que as orientações não fixaram 
de forma suficientemente clara as 
prioridades e que a respectiva interligação 
deveria imperativamente ter sido mais 
forte. Tal limitou o seu impacto na 
definição das políticas nacionais.

Or. nl

Alteração 39
Marian Harkin

Proposta de decisão
Considerando 5
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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. Todavia, a experiência 
demonstrou que as orientações não fixaram 
de forma suficientemente clara as 
prioridades, que a respectiva interligação 
deveria ser sido mais forte e que os 
Estados-Membros não conseguiram 
assimilar essas orientações. Tal limitou o 
seu impacto na definição das políticas 
nacionais.

Or. en

Alteração 40
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Além das novas iniciativas 
legislativas da UE, que colocam a tónica 
na vertente social, a União Europeia tem 
de melhorar substancialmente as políticas 
existentes e a sua aplicação.

Or. en
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Alteração 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia contribuiu, não obstante, para que 
os Estados-Membros dessem resposta à 
crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
revelou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros.

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia contribuiu, não obstante, para que 
os Estados-Membros dessem resposta à 
crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise, 
que continua a evoluir, revela igualmente 
a estreita interdependência entre as 
economias e os mercados de trabalho e cria 
a necessidade de uma importante revisão 
dos mecanismos para os quais o emprego 
e os objectivos sociais continuam a ser 
garantidos.

Or. el

Alteração 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
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potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia contribuiu, não obstante, para que 
os Estados-Membros dessem resposta à 
crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros.

potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia contribuiu, não obstante, para que 
os Estados-Membros dessem resposta à 
crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União poderia ter-se traduzido
em resultados significativos, na condição 
de ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
realçou além disso que o mercado interno 
carece urgentemente de ser 
complementado por uma União social e 
ecológica, para que menos pessoas 
tenham de sofrer as repercussões das 
crises capitalistas vindouras.

Or. de

Alteração 43
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia
Europeia7 contribuiu, não obstante, para 
que os Estados-Membros dessem resposta 
à crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia7 contribuiu, não obstante, para 
que os Estados-Membros dessem resposta 
à crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
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realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros.

realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros. Além disso, os 
mercados de trabalho e os sistemas sociais 
estão interligados cada vez mais 
solidamente devido ao crescente trabalho 
fronteiriço e aos reformados migrantes.

Or. nl

Alteração 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia7 contribuiu, não obstante, para 
que os Estados-Membros dessem resposta 
à crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros.

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia7 contribuiu, não obstante, para 
que os Estados-Membros dessem resposta 
à crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros e apontou a 
inexistência de mecanismos eficazes de 
reacção precoce a alguns sinais de crise.

Or. pl
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Alteração 45
Siiri Oviir

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia contribuiu, não obstante, para que 
os Estados-Membros dessem resposta à 
crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. Por conseguinte, a crise 
demonstrou, que a coordenação das 
políticas da União se pode traduzir em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros.

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia contribuiu, não obstante, para que 
os Estados-Membros dessem resposta à 
crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. Por conseguinte, a crise 
demonstrou, que a coordenação das 
políticas da União se pode traduzir em 
resultados significativos, na condição de 
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros e, consequentemente, 
explorar plenamente o potencial do 
mercado interno é uma das formas mais 
essenciais de aumentar a competitividade 
europeia.

Or. et

Alteração 46
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 

(6) A crise financeira e económica 
desencadeada em 2008 resultou numa 
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perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia7 contribuiu, não obstante, para 
que os Estados-Membros dessem resposta 
à crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado, assegurando o 
euro a base necessária para a estabilidade 
macroeconómica. A crise demonstrou, por 
conseguinte, que a coordenação das 
políticas da União pode traduzir-se em 
resultados significativos, na condição de
ser reforçada e se tornar eficaz. A crise 
realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros.

perda significativa de postos de trabalho e 
numa redução substancial do produto 
potencial, tendo estado na origem de uma 
grave deterioração das finanças públicas. O 
Plano de Relançamento da Economia 
Europeia7 contribuiu, não obstante, para 
que os Estados-Membros dessem resposta 
à crise, em parte através de um estímulo 
orçamental coordenado. A crise 
demonstrou, por conseguinte, que a 
coordenação de algumas das políticas da 
União pode traduzir-se em resultados 
significativos, ao mesmo tempo que 
respeita o princípio da subsidiariedade. A 
crise realçou igualmente a estreita 
interdependência entre as economias e os 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 20201, 
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 

(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 responder também de forma mais 
eficaz a futuras perturbações e crises, e
orientar a sua economia para uma gestão 
económica viável, ecológica e 
economicamente sustentável e inclusiva.
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
alcançar os objectivos nacionais e

                                               
1 COM(2010)2020 de 3.3.2010.
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entravam o crescimento. suprimir os obstáculos que se levantam a 
um processo de reestruturação marcado 
pela criação de mais emprego de 
qualidade.

Or. de

Alteração 48
Ilda Figueiredo

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 e, neste 
contexto, a Comissão deve reconhecer que 
é necessário alterar as políticas 
macroeconómicas existentes (por 
exemplo, o Pacto de Estabilidade deve ser 
suspenso, deve ser posto termo aos 
processos de privatização e liberalização, 
etc.), a fim de dar prioridade à criação de 
trabalho de qualidade com direitos para 
as mulheres e melhores salários, à 
redução dos níveis de pobreza e ao 
aumento da inclusão e do progresso 
sociais. 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 alcançar os 
objectivos nacionais e suprimir os 
obstáculos que entravam a criação de mais 
empregos de elevada qualidade.

Or. en

Alteração 49
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Considerando 7
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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 com um elevado nível de 
emprego, de produtividade e de coesão 
social. 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, em função das suas 
condições particulares, para alcançarem os 
objectivos nacionais e suprimirem os 
estrangulamentos que entravam o 
crescimento.

Or. el

Alteração 50
Georges Bach

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

(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 
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estrangulamentos que entravam o 
crescimento.

estrangulamentos, a fim de promover o 
crescimento económico, 
salvaacolhimentor o emprego existente e 
criar postos de trabalho adicionais.

Or. de

Alteração 51
Elizabeth Lynne

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, orientar a sua economia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e combater a pobreza. 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 e o combate à 
pobreza e à exclusão social.

Or. en

Alteração 52
Marian Harkin

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 

(7) A Comissão propôs que fosse definida 
uma nova estratégia para a próxima 
década, a estratégia Europa 2020, destinada 
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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.

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, para assimilarem 
esses objectivos e para suprimirem os 
estrangulamentos que entravam o 
crescimento.

Or. en

Alteração 53
Ilda Figueiredo

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo 
orçamental deve ser concretizada e 
coordenada no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
saída da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar um melhor 
desempenho macroeconómico orientado 
para o desenvolvimento sustentável nas 
vertentes social e ambiental, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o emprego de elevada qualidade
e a protecção social. O estímulo 
orçamental deve ser mantido durante os 
próximos três a cinco anos a fim de 
combater a estagnação económica e o 
aumento do desemprego. O estímulo 
orçamental coordenado a nível dos 
Estados-Membros e da UE deve ser 
orientado para a recuperação económica 
através de um plano específico de 
relançamento da economia da UE que 
seja simplificado em termos de igualdade 
dos géneros em todas as suas 
componentes, mobilizando 1 % do PIB 
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anual da UE para investir no 
desenvolvimento sustentável do ponto de 
vista ambiental, social e económico, 
garantindo assim uma estratégia de 
acesso a novos empregos de qualidade.

Or. en

Alteração 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo 
orçamental deve ser concretizada e 
coordenada no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
saída da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar um melhor 
desempenho macroeconómico orientado 
para o desenvolvimento sustentável nas 
vertentes social e ambiental, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o emprego de elevada qualidade
e a protecção social. O estímulo 
orçamental deve ser mantido durante os 
próximos três a cinco anos a fim de 
combater a estagnação económica e o 
aumento do desemprego. O estímulo 
orçamental coordenado a nível dos 
Estados-Membros e da UE deve ser 
orientado para a recuperação económica 
através de um plano específico de 
relançamento da economia da UE que 
seja simplificado em termos de igualdade 
dos géneros em todas as suas 
componentes, mobilizando 1 % do PIB 
anual da UE para investir no 
desenvolvimento sustentável do ponto de 
vista ambiental, garantindo assim uma 
estratégia de acesso a novos empregos de 
qualidade.

Or. en
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Alteração 55
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os Estados 
Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os Estados 
Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. Todavia, para atingir 
realmente os objectivos da coesão 
económica e social sustentável, será 
necessário dar prioridade à resolução dos 
importantes desequilíbrios 
macroeconómicos e das disparidades de 
competitividade entre os 
Estados-Membros

Or. el

Alteração 56
Siiri Oviir

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
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desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho, sendo conveniente, a este 
respeito, concentrar-se exactamente na 
aplicação dos princípios da flexigurança e 
no investimento em medidas activas do 
mercado de trabalho. Assim que estiver 
assegurada a recuperação económica, a 
retirada do estímulo orçamental deve ser 
concretizada e coordenada no quadro do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Or. et

Alteração 57
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos, reforçar 
a coesão social e melhorar o desempenho 
do mercado de trabalho. A retirada 
progressiva do estímulo orçamental, a 
iniciar assim que a economia entrar na 
via da recuperação sustentável, deve ser 
concretizada e coordenada, inter alia, no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

Or. en

Alteração 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
saída da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica, a promoção 
de mais e melhores empregos, tal como 
promovidos pela OIT na sua Agenda do 
Trabalho Digno, e a sustentabilidade das 
finanças públicas, melhorar a 
competitividade, reduzir os desequilíbrios 
macroeconómicos e melhorar o 
desempenho dos mercados de trabalho. A 
retirada do estímulo orçamental deve ser 
concretizada e coordenada no quadro do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 59
Franz Obermayr

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros realizam reformas
orientadas em função de resultados, a fim 
de assegurar a estabilidade 
macroeconómica e a sustentabilidade das 
finanças públicas, melhorar a 
competitividade, reduzir os desequilíbrios 
macroeconómicos e melhorar o 
desempenho do mercado de trabalho. A 
retirada do estímulo orçamental deve ser 
concretizada e coordenada no quadro do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Or. de
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Alteração 60
Silvia Costa

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os Estados 
Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica e de realização 
das condições para o crescimento, os 
Estados Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

Or. it

Alteração 61
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
saída da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
estruturais, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar a produtividade e o desempenho 
dos mercados de trabalho. A retirada do 
estímulo orçamental deve ser concretizada 
e coordenada no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.
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Or. en

Alteração 62
Elizabeth Lynne

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(8) No quadro das estratégias globais de 
saída da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos, melhorar 
o desempenho dos mercados de trabalho e 
combater a pobreza. A retirada do 
estímulo orçamental deve ser concretizada 
e coordenada no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 63
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 

(8) No quadro das estratégias globais de 
«saída» da crise económica, os 
Estados-Membros devem realizar e manter
reformas ambiciosas, a fim de assegurar a 
estabilidade macroeconómica e a 
sustentabilidade das finanças públicas, 
melhorar a competitividade, reduzir os 
desequilíbrios macroeconómicos e 
melhorar o desempenho do mercado de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 
deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
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Crescimento. Crescimento.

Or. en

Alteração 64
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Europa 2020 deve ser uma 
estratégia que proporcione uma saída 
para a crise, que evite um novo colapso 
económico e social, que se articule 
estreitamente com a política estrutural e 
de coesão e que, a médio prazo, estimule 
as economias europeias.

Or. de

Alteração 65
Georges Bach

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Europa 2020 deve ser uma 
estratégia que proporcione uma saída 
para a crise, que evite um novo colapso 
económico e social, que se articule 
estreitamente com a política estrutural e 
de coesão e que, a médio prazo, estimule 
as economias europeias.

Or. de

Alteração 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
N.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) Importa ver na "Europa 2020" uma 
estratégia para dar prioridade às pessoas 
e ao planeta, para alcançar uma 
economia sustentável, para criar mais e 
melhores empregos e para responder aos 
desafios que o mercado de trabalho 
enfrenta em virtude de uma sociedade 
envelhecida, da actual crise económica e 
das necessidades de uma futura economia 
sustentável.

Or. en

Alteração 67
Kinga Göncz

Proposta de decisão
N.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Importa ver na "Europa 2020" uma 
estratégia para sair da crise económica, 
para prevenir qualquer outro colapso 
económico e social, e para dinamizar as 
nossas economias a médio prazo, a fim de 
contribuir para o papel preponderante da 
UE no plano político e na economia 
mundial.

Or. en

Alteração 68
Csaba Őry

Proposta de decisão
N.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Importa ver na "Europa 2020" uma 
estratégia para sair da crise económica, 
para prevenir qualquer outro colapso 
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económico e social, e para dinamizar as 
nossas economias a médio e longo prazo.

Or. en

Alteração 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Os orçamentos nacionais e o 
orçamento da UE, incluindo os Fundos 
europeus devem ser coordenados e 
orientados no sentido de preparar a 
sociedade para uma economia 
sustentável. Além disso, no tocante à sua 
política de finanças públicas, 
nomeadamente aos cortes orçamentais, os 
Estados-Membros devem considerar as 
necessidades de transição para uma 
economia sustentável numa sociedade 
envelhecida, em particular a necessidade 
de serviços de qualidade e de investimento 
no ensino, pelo que devem prevenir toda e 
qualquer consequência desproporcionada 
para o emprego feminino.

Or. en

Alteração 70
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 e 
sustentável a longo prazo, 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, da gestão 
correcta e eficaz dos recursos humanos da 
UE, com meio para dinamizar a 
competitividade, assim como a prestação 
de incentivos para fazer face de forma 
eficaz ao fenómeno da "fuga de 
cérebros".

Or. el

Alteração 71
Silvia Costa

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 ter por 
objectivo melhorar a qualidade do ensino, 
garantir o acesso a todos, remediar a 
dispersão em matéria escolar e de 
formação, afirmar o direito individual à 
educação permanente, reconhecer e 



AM\820832PT.doc 31/233 PE442.935v02-00

PT

em toda a UE. Devem fomentar o 
empreendedorismo 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.

certificar as competências 
independentemente do modo ou do local 
em que foram adquiridas, promover a 
mais ampla difusão do ensino superior, 
nomeadamente nos domínios técnico e 
científico, e reforçar o desempenho no 
domínio da investigação e das empresas no 
intuito de promover a inovação e a 
transmissão do conhecimento em toda a 
União Europeia. Devem fomentar o 
empreendedorismo 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.

Or. it

Alteração 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 
em toda a UE. Por outro lado, devem 
fomentar o espírito empresarial e 
contribuir para transformar ideias criativas

(9) No âmbito da estratégia Europa 2020, 
os Estados-Membros devem aplicar 
reformas orientadas para um «crescimento 
inteligente», ou seja, uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação.
As reformas devem visar a melhoria da 
qualidade do ensino, garantindo o acesso a 
todos, e assegurar a produtividade no 
domínio da investigação e das empresas,
no intuito de promover a inovação e a 
transmissão do conhecimento em toda a 
UE. Devem fomentar a actividade 
económica, que contribuirá para 
transformar ideias inovadoras em 
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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.

produtos, serviços e processos inovadores
– sobretudo de elevado valor social -, 
susceptíveis de gerar emprego de 
qualidade, a coesão territorial, económica e 
social, com uma ampla protecção social 
de elevado nível, e que permitam 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 73
Pascale Gruny

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 
em toda a UE. Devem fomentar o 
empreendedorismo 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 

(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, a criação 
de uma base comum de conhecimentos 
entre os nacionais dos Estados-Membros, 
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 
em toda a UE. Devem fomentar o 
empreendedorismo 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 
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informação e da comunicação. partido possível das tecnologias da 
informação e da comunicação.

Or. fr

Alteração 74
Sylvana Rapti

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 
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.

(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 
em toda a UE para eliminar as 
disparidades regionais. 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.

Or. el
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Alteração 75
Marian Harkin

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 
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.

(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 
em toda a UE e de prevenir uma "fuga de 
cérebros" da Europa. Por outro lado, 
devem fomentar o espírito empresarial e o 
desenvolvimento das pequenas e médias 
empresas (PME), 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.

Or. en

Alteração 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No âmbito da estratégia Europa 2020, (9) No âmbito da estratégia Europa 2020, 
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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 
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.

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 o 
reforço do trabalho digno, a melhoria da 
qualidade do ensino, garantindo o acesso a 
todos, e o reforço do desempenho no 
domínio da investigação e das empresas no 
intuito de promover a inovação e a 
transmissão do conhecimento 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.

Or. en

Alteração 77
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de fomentar o crescimento 
económico, os Estados-Membros devem 
combater as medidas que contribuem para 
o seu abrandamento como, por exemplo, 
os encargos burocráticos, o excesso de 
regulamentação e normas, os impostos 
elevados e as tendências proteccionistas.

Or. en
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Alteração 78
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A realização de um mercado único 
eficiente e vasto é um elemento-chave 
para garantir o desempenho 
macroeconómico geral da UE; é 
particularmente importante para a solidez 
da União Económica e Monetária no 
sentido de produzir benefícios 
económicos, restaurar o crescimento e 
criar novas oportunidades de emprego.

Or. en

Alteração 79
Siiri Oviir

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Também continua a 
ser vital tomar medidas de promoção do 
empreendedorismo e desenvolver um 
ambiente empresarial favorável a 
operações inovadoras e activas por parte 
das PME, em particular, através de 
regulamentação mais suave, da redução 
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empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

dos encargos administrativos e da 
melhoria do acesso ao capital. Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

Or. et

Alteração 80
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as
tecnologias «verdes». Essas tecnologias 
devem, na medida do possível, ser 
disponibilizadas a todas as empresas, 
incluindo microempresas e PME, para 
que as transformações destinadas a 
reforçar a sustentabilidade possam 
efectuar-se a todos os níveis. Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial. A crise não deve dificultar 
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ou atrasar esta transição crucial para 
uma economia "verde" e sustentável.

Or. en

Alteração 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança 
da Europa na corrida ao desenvolvimento 
de novos processos e tecnologias,
incluindo as tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «desenvolvimento
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por desenvolvimento sustentável, 
deve entender-se o desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, visando 
sobretudo estimular as tecnologias que 
respeitem o ambiente, a fim de criar uma 
economia eficiente em termos de recursos, 
e sustentável. Os Estados-Membros
devem levar a cabo as reformas necessárias 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa e utilizar os recursos de 
forma eficiente. Devem igualmente 
melhorar o enquadramento para as 
pequenas e médias empresas, fomentar a 
criação de empregos «verdes» e
sustentáveis, e modernizar a sua base 
industrial. É necessário atribuir recursos 
financeiros suficientes ao sector da 
transformação de produtos em particular, 
a fim de poder gerir os processos de 
reestruturação decorrentes e as 
repercussões para os trabalhadores.

Or. de
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Alteração 82
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» assim como de 
empregos no sector da economia social e 
modernizar a sua base industrial.

Or. el

Alteração 83
Silvia Costa

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
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repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os Estados Membros 
devem levar a cabo as reformas necessárias 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa e utilizar os recursos de 
forma eficiente. Devem igualmente 
melhorar o quadro empresarial, fomentar a 
criação de empregos «verdes» e 
modernizar a sua base industrial.

repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os Estados Membros 
devem levar a cabo as reformas necessárias 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa e utilizar os recursos de 
forma eficiente. Devem igualmente 
melhorar o quadro empresarial, fomentar a 
criação de empregos sustentáveis, dotados 
de uma fraca pegada de carbono, 
nomeadamente mediante a organização 
de uma oferta de formação orientada para 
as novas necessidades de competências, e 
modernizar a sua base industrial.

Or. it

Alteração 84
Georges Bach

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» com mais emprego através 
dos seus programas de reforma. Por 
crescimento sustentável, deve entender-se a 
criação de uma economia eficiente em 
termos de recursos, sustentável e 
competitiva, baseada numa repartição 
equitativa dos custos e dos benefícios e que 
tire partido da liderança da Europa na 
corrida ao desenvolvimento de novos 
processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes», que criem mais 
emprego. Os Estados-Membros devem 
levar a cabo as reformas necessárias para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa e utilizar os recursos de forma 
eficiente. Devem igualmente melhorar o 
quadro empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
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base industrial. base industrial.

Or. de

Alteração 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos que não provoquem o aumento 
dos gases com efeito de estufa e ainda
modernizar a sua base industrial.

Or. pl

Alteração 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
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sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

sustentável» através dos seus programas de 
reforma e com base em empregos dignos.
Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

Or. en

Alteração 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» através dos seus programas de 
reforma. Por crescimento sustentável, deve 
entender-se a criação de uma economia 
eficiente em termos de recursos, 
sustentável e competitiva, baseada numa 
repartição equitativa dos custos e dos 
benefícios e que tire partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
Devem igualmente melhorar o quadro 

(10) Os Estados-Membros devem também 
procurar alcançar um «crescimento 
sustentável» e empregos dignos através 
dos seus programas de reforma. Por 
crescimento sustentável, deve entender-se a 
criação de uma economia eficiente em 
termos de recursos, sustentável e 
competitiva, baseada numa repartição 
equitativa dos custos e dos benefícios e que 
tire partido da liderança da Europa na 
corrida ao desenvolvimento de novos 
processos e tecnologias, incluindo as 
tecnologias «verdes». Os 
Estados-Membros devem levar a cabo as 
reformas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
utilizar os recursos de forma eficiente.
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empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

Devem igualmente melhorar o quadro 
empresarial, fomentar a criação de 
empregos «verdes» e modernizar a sua 
base industrial.

Or. en

Alteração 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar
uma «economia inclusiva». Por 
«economia inclusiva», deve entender-se a 
criação de uma sociedade coesa em que os 
cidadãos estejam capacitados para 
antecipar e gerir a mudança, podendo 
assim participar activamente na vida 
política, social e cultural. As reformas dos 
Estados-Membros devem assim assegurar 
o acesso de todos ao longo da vida a um 
rendimento que previna a pobreza e a 
serviços qualificados que lhes permita 
levar uma vida digna e autónoma, e
reduzindo deste modo a pobreza e a 
exclusão social, através da supressão dos 
obstáculos à participação proactiva no 
mercado de trabalho, nomeadamente por 
parte das mulheres, dos trabalhadores mais 
idosos - em particular mulheres -, dos 
jovens, dos deficientes e dos migrantes.
Devem igualmente garantir que todos os 
cidadãos e todas as regiões tirem partido 
dos benefícios da economia sustentável e 
inclusiva. Convém assim que os 
Estados-Membros coloquem no âmago dos 
seus programas de reforma a garantia de
um mercado de trabalho inclusivo;  isto 
deve ser alcançado mediante o 
investimento na inclusão e em transições 
bem sucedidas, o desenvolvimento de 
qualificações adequadas e a melhoria da 
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reduzir a pobreza. qualidade do emprego de acordo com os 
princípios do trabalho digno ("decent 
work") da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e com as conclusões da 
reunião informal dos ministros do 
Trabalho e dos Assuntos Sociais em 
Berlim, de 18 a 20 de Janeiro de 2007, 
sobre o tema "Trabalho digno", de 
acordo com as quais a Europa necessita 
de envidar esforços mais intensos e 
concertados para promover os direitos e a 
participação dos trabalhadores, salários 
justos, a protecção da segurança e da 
saúde no trabalho, bem como uma 
organização laboral compatível com a 
vida familiar. São indispensáveis 
condições de trabalho boas e justas, bem 
como uma protecção social adequada, 
para que a União Europeia seja aceite 
pelos seus cidadãos, e o combate à 
segmentação, ao desemprego estrutural e à 
inactividade involuntária, assegurando 
simultaneamente uma segurança social
abrangente e que não se limite a evitar 
situações de empobrecimento, bem como
uma participação na vida social e 
cultural. Ao mesmo tempo, é necessário 
reduzir significativamente as 
desigualdades económicas e sociais.
________________________
1 "A Europa necessita de envidar esforços mais 
intensos e concertados para promover os direitos e 
a participação dos trabalhadores, salários justos, a 
protecção da segurança e da saúde no trabalho, 
bem como uma organização laboral compatível 
com a vida familiar. São indispensáveis condições 
de trabalho boas e justas, bem como uma 
protecção social adequada, para que a União 
Europeia seja aceite pelos seus cidadãos."  A 
existência de boas condições de um trabalho 
condigno e de protecção social adequada é 
indispensável para a aceitação da União Europeia 
pelos seus cidadãos,

Or. de
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Alteração 89
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
entre outros, através da promoção da 
cooperação entre empresas e 
universidades para conseguir uma 
correspondência entre as necessidades do 
mercado de trabalho e as qualificações 
dos recursos humanos, assegurando 
simultaneamente uma protecção social 
adequada e sustentável, bem como a 
inclusão activa com vista a reduzir a 
pobreza.
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Or. el

Alteração 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos de adquirir qualificações 
profissionais e se ajustar às mudanças no 
mercado de trabalho ao longo da vida, 
reduzindo deste modo a pobreza e a 
exclusão social, através da supressão dos 
obstáculos à participação no mercado de 
trabalho, nomeadamente por parte das 
mulheres, dos trabalhadores mais idosos, 
dos jovens, dos deficientes e dos migrantes 
legais. Devem igualmente garantir que 
todos os cidadãos e todas as regiões tirem 
partido dos benefícios do crescimento 
económico. Convém assim que os 
Estados-Membros coloquem no âmago dos 
seus programas de reforma o 
funcionamento eficaz dos mercados de 
trabalho mediante o investimento em 
transições bem sucedidas, o 
desenvolvimento de qualificações 
adequadas tendo em conta a procura no 
mercado de trabalho, a melhoria da 
qualidade do emprego e o combate à 
segmentação, ao desemprego estrutural e à 
inactividade, assegurando simultaneamente 
uma protecção social adequada e 
sustentável, bem como a inclusão activa 
com vista a reduzir a pobreza.
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Or. pl

Alteração 91
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico,
nomeadamente mediante a criação de 
sistemas de poupança salarial 
acompanhados de incentivos fiscais ou 
sociais. Convém assim que os 
Estados-Membros coloquem no âmago dos 
seus programas de reforma o 
funcionamento eficaz dos mercados de 
trabalho mediante o investimento em 
transições bem sucedidas, o 
desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego, designadamente mediante a 
criação e a promoção de sistemas de 
formação eficientes, e o combate à 
segmentação, ao desemprego estrutural e à 
inactividade, assegurando simultaneamente 
uma protecção social adequada e 



PE442.935v02-00 48/233 AM\820832PT.doc

PT

sustentável, bem como a inclusão activa 
com vista a reduzir a pobreza.

Or. fr

Alteração 92
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho com sinergias entre 
educação e o mercado de trabalho, 
mediante o investimento em transições 
bem sucedidas, o desenvolvimento de 
qualificações adequadas, através da 
formação ao longo da vida, da melhoria 
da qualidade do emprego e o combate à 
segmentação, ao desemprego estrutural e à 
inactividade, assegurando simultaneamente 
uma protecção social adequada e 
sustentável, bem como a inclusão activa 
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com vista a reduzir a pobreza.

Or. el

Alteração 93
Franz Obermayr

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos imigrantes, na condição 
de os elementos destes grupos 
corresponderem às exigências do mercado 
de trabalho e de uma integração social ser 
viável. Devem igualmente garantir que 
todos os cidadãos e todas as regiões tirem 
partido dos benefícios do crescimento 
económico. Convém assim que os 
Estados-Membros coloquem no âmago dos 
seus programas de reforma a garantia de
um mercado de trabalho inclusivo;  isto 
deve ser alcançado mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
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bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

Or. de

Alteração 94
Silvia Costa

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego, superando a rigidez da 
organização do trabalho e das disposições 
relativas ao tempo de trabalho, e o 
combate à segmentação, ao desemprego 
estrutural e à inactividade, assegurando 
simultaneamente uma protecção social 
adequada e sustentável, instituindo para o 
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efeito sistemas eficazes de garantia do 
rendimento de tipo universal, bem como a 
inclusão activa com vista a reduzir a 
pobreza.

Or. it

Alteração 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais, 
pugnando simultaneamente por condições 
de trabalho dignas e pelos que não podem 
integrar o mercado de trabalho. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e da igualdade dos géneros, e o 
combate à segmentação, proporcionando 
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reduzir a pobreza. segurança aos trabalhadores abrangidos 
por todos os tipos de emprego, 
discriminação, desemprego estrutural e 
inactividade, assegurando simultaneamente 
uma protecção social adequada e 
sustentável, bem como a inclusão activa 
com vista a reduzir a pobreza.

Or. en

Alteração 96
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, nomeadamente a mudança 
efectuada pelas novas tecnologias, a 
automatização e a revolução informática, 
podendo assim participar activamente na 
sociedade e na economia. As reformas dos 
Estados-Membros devem assim assegurar 
o acesso e oportunidades para todos ao 
longo da vida, reduzindo deste modo a 
pobreza e a exclusão social, através da 
supressão dos obstáculos à participação no 
mercado de trabalho, nomeadamente por 
parte das mulheres, dos trabalhadores mais 
idosos, dos jovens, dos deficientes e dos 
migrantes legais. Devem igualmente 
garantir que todos os cidadãos e todas as 
regiões tirem partido dos benefícios do 
crescimento económico. Convém assim 
que os Estados-Membros coloquem no 
âmago dos seus programas de reforma o 
funcionamento eficaz de mercados de 
trabalho flexíveis mediante o investimento 
em transições bem sucedidas, o 
desenvolvimento de qualificações 



AM\820832PT.doc 53/233 PE442.935v02-00

PT

assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

Or. en

Alteração 97
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da eliminação dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, das 
pessoas com deficiência, dos 
trabalhadores sem qualificações, das 
minorias, incluindo os Roma, e dos 
migrantes legais. Devem igualmente 
garantir que todos os cidadãos e todas as 
regiões tirem partido dos benefícios do 
crescimento económico. Convém assim 
que os Estados-Membros coloquem no 
âmago dos seus programas de reforma o 
funcionamento eficaz dos mercados de 
trabalho mediante o investimento em 
transições bem sucedidas, o 
desenvolvimento de qualificações 
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assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

Or. en

Alteração 98
Marian Harkin

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
cuidadores, dos deficientes e dos 
migrantes legais. Devem igualmente
garantir que todos os cidadãos e todas as 
regiões tirem partido dos benefícios do 
crescimento económico. Convém assim 
que os Estados-Membros coloquem no 
âmago dos seus programas de reforma o 
funcionamento eficaz dos mercados de 
trabalho mediante o investimento em 
transições bem sucedidas, o 
desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
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assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

desemprego estrutural, em particular ao 
desemprego dos jovens, e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

Or. en

Alteração 99
Elizabeth Lynne

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos 
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, à 
discriminação, ao desemprego estrutural e 
à inactividade, assegurando 
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protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

simultaneamente uma protecção social 
adequada e sustentável, bem como a 
inclusão activa com vista a reduzir a 
pobreza.

Or. en

Alteração 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da supressão dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, dos
deficientes e dos migrantes legais. Devem 
igualmente garantir que todos os cidadãos 
e todas as regiões tirem partido dos 
benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 

(11) Os programas de reforma dos 
Estados-Membros devem igualmente visar 
um «crescimento inclusivo». Por este 
conceito, deve entender-se a criação de 
uma sociedade coesa em que os cidadãos 
estejam capacitados para antecipar e gerir a 
mudança, podendo assim participar 
activamente na sociedade e na economia.
As reformas dos Estados-Membros devem 
assim assegurar o acesso e oportunidades 
para todos ao longo da vida, reduzindo 
deste modo a pobreza e a exclusão social, 
através da eliminação dos obstáculos à 
participação no mercado de trabalho, 
nomeadamente por parte das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos, dos jovens, das 
pessoas com deficiência e dos migrantes.
Devem igualmente garantir que todos os 
cidadãos e todas as regiões tirem partido 
dos benefícios do crescimento económico.
Convém assim que os Estados-Membros
coloquem no âmago dos seus programas de 
reforma o funcionamento eficaz dos 
mercados de trabalho mediante o 
investimento em transições bem sucedidas, 
o desenvolvimento de qualificações 
adequadas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
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reduzir a pobreza. reduzir a pobreza.

Or. en

Alteração 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
N.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No âmbito do objectivo de 
“crescimento inclusivo”, os 
Estados-Membros devem definir um 
quadro legislativo compatível com as 
novas formas de trabalho, atentando ao 
mesmo tempo em garantir segurança 
social adequada e modalidades de 
trabalho flexíveis aos trabalhadores, a fim
de assegurar a conciliação da vida 
familiar com a vida profissional.

Or. en

Alteração 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
N.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No âmbito do objectivo de 
“crescimento inclusivo”, os 
Estados-Membros devem, por iniciativa 
da Comissão, definir um quadro 
legislativo compatível com as novas 
formas de trabalho. Além disso, os 
Estados-Membros devem estar dispostos a 
adaptar melhor as condições de trabalho e 
o tempo de trabalho às necessidades dos 
trabalhadores.

Or. en
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Alteração 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) À luz do objectivo do "crescimento 
inclusivo", os Estados-Membros devem 
estabelecer, mediante iniciativa da 
Comissão, um quadro jurídico para as 
novas formas de emprego que assegure 
aos trabalhadores em causa a igualdade 
jurídica, permitindo a criação de emprego 
sem agravar a fragmentação do mercado 
de trabalho, e que garanta uma protecção 
abrangente dos direitos individuais e 
colectivos dos trabalhadores, bem como a 
necessária protecção social dos mesmos.

Or. de

Alteração 104
Csaba Őry

Proposta de decisão
N.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No âmbito do objectivo de 
“crescimento inclusivo”, os 
Estados-Membros devem, por iniciativa 
da Comissão, definir um quadro 
legislativo compatível com as novas 
formas de trabalho. Este quadro deve 
atentar na garantia de modalidades de 
trabalho flexíveis, evitando ao mesmo 
tempo a segmentação do mercado de 
trabalho e assegurando uma ampla 
protecção dos direitos individuais e 
colectivos de trabalho, bem como 
segurança social adequada para os 
trabalhadores.

Or. en
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Alteração 105
Kinga Göncz

Proposta de decisão
N.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No âmbito do objectivo de 
“crescimento inclusivo”, os 
Estados-Membros devem ser incentivados 
a definir um quadro legislativo compatível 
com as novas formas de emprego, 
atentando ao mesmo tempo em assegurar 
modalidades de emprego flexíveis e 
protecção social adequada para os 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 107
Ria Oomen-Ruijten

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 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, 
devendo a UE empenhar-se num forte 
controlo mundial dos actores bastante 
influentes no emprego, na mobilidade 
profissional e em produtos financeiros 
sociais, como as pensões.

Or. nl

Alteração 108
Konstantinos Poupakis

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 

(12) As reformas estruturais da UE e dos 
Estados-Membros podem contribuir de 
forma eficaz para o crescimento e o 
emprego sustentável e de qualidade se 
aumentarem a competitividade da UE na 
economia mundial, propiciarem novas 
oportunidades de exportação à Europa e 
garantirem o acesso concorrencial a 
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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.

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.

Or. el

Alteração 109
Franz Obermayr

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os Estados-Membros devem fixar 
os seus objectivos nacionais de molde a 
aumentar a taxa de emprego das 
mulheres e dos homens para 75% até 
2020, nomeadamente através de uma 
maior participação no mercado de 
trabalho dos jovens, dos trabalhadores 
mais idosos e das pessoas com deficiência.
Além disso, os Estados-Membros devem 
fixar os seus objectivos nacionais de 
molde a que a percentagem das mulheres 
e dos homens com idade compreendida 
entre os 20 e 24 anos que se encontram 
em formação ou exercem uma actividade 
profissional aumente para 90 %.

Or. de

Alteração 110
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Durante o processo de elaboração 
e realização de reformas estruturais, os 
Estados-Membros devem nomeadamente 
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assegurar que o crescimento fomentado 
seja intensivo em termos de emprego e 
acompanhado de uma criação substancial 
de postos de trabalho na economia real.

Or. en

Alteração 111
Sylvana Rapti

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, que os Estados-Membros devem 
tentar aplicar plenamente a um ritmo 
idêntico, tendo em conta as suas 
dificuldades particulares, no intuito de 
tirar partido das repercussões positivas que 
advirão de reformas estruturais 
coordenadas.

Or. el

Alteração 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 eficazmente aplicado pelos 
Estados-Membros a um ritmo idêntico, no 
intuito de tirar partido das repercussões 
positivas que advirão de reformas 
estruturais coordenadas.

Or. pl
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Alteração 113
Milan Cabrnoch

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, no intuito de tirar 
partido das repercussões positivas que 
advirão de reformas estruturais 
coordenadas.

Or. en

Alteração 114
Tadeusz Cymański

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 aplicar pelos Estados-Membros
tendo em consideração as circunstâncias 
nacionais.

Or. pl

Alteração 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os Estados-Membros devem ter em 
conta a estratégia Europa 2020, 
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designadamente as suas vertentes do 
emprego e social, aquando da 
programação e execução do 
financiamento da UE, em particular do 
Fundo Social Europeu, do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
do Fundo de Coesão. O recurso ao 
financiamento europeu deve reduzir o 
número de encargos burocráticos e 
facilitar as medidas a longo prazo.

Or. en

Alteração 116
Franz Obermayr

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de alcançar este objectivo, os 
Estados-Membros devem comprometer-se 
a promover o crescimento e a reforçar o 
potencial  inovador da economia, 
especialmente das PME, proporcionando-
lhes sobretudo incentivos financeiros, a 
fim de criar novos postos de trabalho e 
libertar a indústria de entraves 
administrativos e não pautais. A fim de 
facilitar o acesso das mulheres e dos 
jovens ao mercado de trabalho, há que 
criar as condições prévias adequadas para 
a existência de estruturas de acolhimento 
de crianças, de modo a que cada criança 
em idade pré-escolar disponha de um 
local de acolhimento fora da família;
além disso, há que oferecer a todos os 
jovens, em estreita cooperação com os 
parceiros sociais, um posto de trabalho ou 
uma oportunidade de formação e 
aperfeiçoamento profissionais no prazo de 
seis meses após a conclusão da formação 
escolar.

Or. de
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Alteração 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Ao informarem sobre as taxas de 
emprego, os Estados-Membros devem 
fornecer dados claros e comparáveis, 
discriminados por género, que reflictam 
correctamente a percentagem de trabalho 
que permite que o trabalhador seja 
economicamente independente, o trabalho 
a tempo parcial e o desemprego a tempo 
parcial nas estatísticas sobre a força de 
trabalho.

Or. en

Alteração 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Aquando da programação e 
execução de um financiamento da UE, 
incluindo ao abrigo do Fundo Social 
Europeu e do Fundo de Coesão, os 
Estados-Membros devem ter em conta a 
estratégia Europa 2020, nomeadamente 
os seus aspectos relacionados com a 
política de emprego e a política social.

Or. de

Alteração 119
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os Estados-Membros devem ter em 
conta a estratégia Europa 2020, 
nomeadamente os seus aspectos 
relacionados com o emprego e a política 
social, aquando da programação e 
execução do financiamento da UE, 
incluindo a partir do Fundo Social 
Europeu, do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Coesão. É de salientar a importância da 
necessidade de intensificar a utilização de 
sinergias e complementaridades dos 
vários instrumentos financeiros 
disponíveis para cumprir os complexos 
objectivos da estratégia UE 2020, tendo 
em vista um crescimento inteligente, 
inclusivo e sustentável, e apoiar com 
maior eficácia a maioria das 
micro-regiões desfavorecidas e dos grupos 
vulneráveis que se deparam com 
desvantagens complexas de múltiplas 
dimensões.

Or. en

Alteração 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Muito embora as presentes orientações 
sejam dirigidas aos Estados-Membros, a 
estratégia Europa 2020 deve ser aplicada
em parceria com as autoridades nacionais, 
regionais e locais, em estreita associação 
com os parlamentos, bem como os 
parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil, que contribuirão para a
elaboração dos programas nacionais de 
reforma, para a sua execução e para a
comunicação global sobre a referida

(14) Muito embora as presentes orientações 
sejam dirigidas aos Estados-Membros, é 
indispensável aplicar a estratégia Europa 
2020 em parceria com as autoridades 
nacionais, regionais e locais, em estreita 
associação com os parlamentos, bem como 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil. Incumbe assim um papel 
específico aos parceiros sociais a nível 
nacional, pois, sem a sua participação, 
seria impossível a aplicação efectiva da 
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estratégia. estratégia de emprego nas empresas.
Todas as partes devem ser envolvidas, em 
igualdade de circunstâncias, na
elaboração dos programas nacionais de 
reforma, na sua execução e na
comunicação global sobre a estratégia.

Or. de

Alteração 121
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Muito embora as presentes orientações 
sejam dirigidas aos Estados-Membros, a 
estratégia Europa 2020 deve ser aplicada 
em parceria com as autoridades nacionais, 
regionais e locais, em estreita associação 
com os parlamentos, bem como os 
parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil, que contribuirão para a 
elaboração dos programas nacionais de 
reforma, para a sua execução e para a 
comunicação global sobre a referida 
estratégia.

(14) Muito embora as presentes orientações 
sejam dirigidas aos Estados-Membros, a 
estratégia Europa 2020 deve ser aplicada 
em parceria com as autoridades nacionais, 
regionais e locais, em estreita associação 
com os parlamentos, bem como os 
parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil, que contribuirão para a 
elaboração dos programas nacionais de 
reforma, para a sua execução e para a 
comunicação global sobre a referida 
estratégia, uma vez que as políticas sociais 
têm de dar resposta às circunstâncias e 
preferências locais.

Or. en

Alteração 122
Franz Obermayr

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os Estados-Membros devem 
reforçar a taxa de participação, através de 
medidas de activação, especialmente no 
caso das pessoas menos qualificadas, 
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através de aconselhamento, de formação e 
aperfeiçoamento profissionais ajustados 
às necessidades do mercado de trabalho, e 
de postos de trabalho subvencionados 
para pessoas com deficiência e pessoas 
carecendo de protecção especial. Na 
medida em que a situação no mercado de 
trabalho o permita, os Estados-Membros
devem aumentar a empregabilidade dos 
imigrantes que já se encontram no país, 
através de programas apropriados. São 
igualmente necessários programas 
inovadores para reintegrar as pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho.
Os Estados-Membros devem igualmente 
suprimir os obstáculos à inserção 
profissional de novos trabalhadores, 
apoiar a criação de emprego, promover a 
inovação social e melhorar a qualidade 
dos serviços de emprego. Em particular, 
as disposições relativas ao tempo de 
trabalho devem ser concebidas de forma 
mais flexível, a fim de permitir um ritmo 
de trabalho que responda às necessidades 
de conciliação da vida familiar com a 
actividade profissional, assim como uma 
retirada mais flexível da vida profissional 
na terceira fase da vida. Cabe igualmente 
melhorar as oportunidades de reinserção 
na actividade profissional após uma longa 
interrupção devido à necessidade de tratar 
dos filhos. As estratégias de flexigurança 
destinadas a aumentar a flexibilidade, a 
fim de permitir reagir de forma mais 
eficaz aos ciclos de produção, devem ser 
mais bem salvaacolhimentodas através de 
uma política activa do mercado trabalho e 
de sistemas adequados de protecção 
social, para que a mudança de posto de 
trabalho não dê lugar a encargos 
financeiros desproporcionados. Tal deve 
ser completado através de um 
compromisso claro de apoio activo à 
procura de emprego. As novas formas de 
organização do trabalho, nomeadamente 
o trabalho temporário atípico, o tempo 
parcial e o teletrabalho, são cada vez mais 
aplicadas no mercado de trabalho, sem 
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que estejam legalmente regulamentadas.
Não devem levar a que a segurança social 
das pessoas em causa seja reduzida.

Or. de

Alteração 123
Vilija Blinkevičiūtė

Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Para assegurar a aplicação das 
orientações para as políticas de emprego 
nos Estados-Membros, o método aberto de 
coordenação deve ser melhorado, já que o 
seu impacto nos Estados-Membros é 
pequeno demais.

Or. lt

Justificação

Tendo em conta os progressos desiguais na aplicação da Estratégia de Lisboa nos diversos 
países da UE, há cada vez mais dúvidas acerca da utilidade do método aberto de 
coordenação. Portanto, este deve ser melhorado de forma a ter um maior impacto em termos 
de aplicação dos objectivos definidos.

Alteração 124
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia Europa 2020 assenta num 
conjunto mais reduzido de orientações, que 
substituem as vinte e quatro orientações 
precedentes e abordam de forma coerente 
as questões relacionadas com o emprego e 
a política económica geral. As orientações 
aplicáveis às políticas de emprego dos 

(15) A estratégia Europa 2020 assenta num 
conjunto mais reduzido de orientações, que 
substituem as vinte e quatro orientações 
precedentes e abordam de forma coerente 
as questões relacionadas com o emprego, o 
reforço da coesão social e a política 
económica geral. As orientações aplicáveis 
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Estados-Membros, que figuram em anexo à 
presente decisão, estão intrinsecamente 
ligadas às orientações para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, incluídas em anexo à 
Recomendação do Conselho [… ] de [… ].
Formam, no seu conjunto, as «Orientações 
Integradas Europa 2020».

às políticas de emprego dos 
Estados-Membros, que figuram em anexo à 
presente decisão, estão intrinsecamente 
ligadas às orientações para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, incluídas em anexo à 
Recomendação do Conselho [… ] de [… ].
Formam, no seu conjunto, as «Orientações 
Integradas Europa 2020».

Or. el

Alteração 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A estratégia Europa 2020 assenta num 
conjunto mais reduzido de orientações, que 
substituem as vinte e quatro orientações 
precedentes e abordam de forma coerente 
as questões relacionadas com o emprego e 
a política económica geral. As orientações 
aplicáveis às políticas de emprego dos 
Estados-Membros, que figuram em anexo à 
presente decisão, estão intrinsecamente 
ligadas às orientações para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, incluídas em anexo à 
Recomendação do Conselho [… ] de [… ].
Formam, no seu conjunto, as «Orientações 
Integradas Europa 2020».

(15) A estratégia Europa 2020 assenta num 
conjunto de orientações, que substituem as 
vinte e quatro orientações precedentes e 
abordam de forma coerente as questões 
relacionadas com o emprego e a política 
económica geral. As orientações aplicáveis 
às políticas de emprego dos 
Estados-Membros, que figuram em anexo à 
presente decisão, estão intrinsecamente 
ligadas às orientações para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União, incluídas em anexo à 
Recomendação do Conselho [… ] de [… ].
Formam, no seu conjunto, as «Orientações 
Integradas Europa 2020».

Or. de

Alteração 126
Franz Obermayr

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) Neste contexto, os recursos do 
Fundo Social Europeu devem ser 
plenamente utilizados para aumentar a 
empregabilidade através de acções 
destinadas a desenvolver as capacidades 
pessoais e satisfazer os requisitos de 
qualidade nas profissões do futuro. A fim 
de promover a mobilidade profissional, é 
necessário que os Estados-Membros
melhorem a disponibilidade para a 
mobilidade através de incentivos, em 
especial, optimizando o transporte público 
de passageiros entre as aglomerações 
urbanas.

Or. de

Alteração 127
Silvia Costa

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Estas novas orientações integradas 
reflectem as conclusões do Conselho 
Europeu. Fornecem orientações precisas 
aos Estados-Membros sobre a definição 
dos seus programas nacionais de reforma e 
a aplicação dessas reformas, reflectindo a 
respectiva interdependência e estando em 
consonância com o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. Estas orientações constituirão 
a base para as recomendações específicas 
que o Conselho pretenda eventualmente
dirigir aos Estados-Membros. Servirão 
igualmente de base para a elaboração do 
relatório conjunto sobre o emprego, que o 
Conselho e a Comissão enviarão 
anualmente ao Conselho Europeu.

(16) Estas novas orientações integradas 
reflectem as conclusões do Conselho 
Europeu. Fornecem orientações precisas 
aos Estados-Membros sobre a definição 
dos seus programas nacionais de reforma e 
a aplicação dessas reformas, reflectindo a 
respectiva interdependência e estando em 
consonância com o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. De acordo com estas 
orientações, serão elaborados relatórios 
nacionais anuais que serão examinados e 
avaliados em conjunto com as medidas de 
consolidação dos orçamentos públicos, 
estabelecendo deste modo a necessária 
ligação entre a realização dos objectivos 
da estratégia UE 2020 e as exigências do 
Pacto de Estabilidade. Estas orientações 
constituirão a base para as comunicações
específicas que o Conselho pretenda dirigir 
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aos Estados-Membros, com efeitos nas 
dotações dos Fundos estruturais. Servirão 
igualmente de base para a elaboração do 
relatório conjunto sobre o emprego, que o 
Conselho e a Comissão enviarão 
anualmente ao Conselho Europeu.

Or. it

Alteração 128
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Estas novas orientações integradas 
reflectem as conclusões do Conselho 
Europeu. Fornecem orientações precisas 
aos Estados-Membros sobre a definição 
dos seus programas nacionais de reforma e 
a aplicação dessas reformas, reflectindo a 
respectiva interdependência e estando em 
consonância com o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. Estas orientações constituirão 
a base para as recomendações específicas 
que o Conselho pretenda eventualmente 
dirigir aos Estados-Membros. Servirão 
igualmente de base para a elaboração do 
relatório conjunto sobre o emprego, que o 
Conselho e a Comissão enviarão 
anualmente ao Conselho Europeu.

(16) Estas novas orientações integradas 
reflectem as conclusões do Conselho 
Europeu. Fornecem orientações precisas 
aos Estados-Membros sobre a definição 
dos seus programas nacionais de reforma e 
a aplicação dessas reformas, reflectindo a 
respectiva interdependência e estando em 
consonância com o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. Estas orientações constituirão 
a base para as recomendações específicas 
que o Conselho pretenda eventualmente 
dirigir aos Estados-Membros, tendo em 
consideração os diferentes pontos de 
partida dos Estados-Membros. Servirão 
igualmente de base para a elaboração do 
relatório conjunto sobre o emprego, que o 
Conselho e a Comissão enviarão 
anualmente ao Conselho Europeu.

Or. el

Alteração 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Estas novas orientações integradas 
reflectem as conclusões do Conselho 
Europeu. Fornecem orientações precisas 
aos Estados-Membros sobre a definição 
dos seus programas nacionais de reforma e 
a aplicação dessas reformas, reflectindo a 
respectiva interdependência e estando em 
consonância com o Pacto de Estabilidade 
e Crescimento. Estas orientações 
constituirão a base para as recomendações 
específicas que o Conselho pretenda 
eventualmente dirigir aos 
Estados-Membros. Servirão igualmente de 
base para a elaboração do relatório 
conjunto sobre o emprego, que o Conselho 
e a Comissão enviarão anualmente ao 
Conselho Europeu.

(16) Estas novas orientações integradas 
reflectem as conclusões do Conselho 
Europeu. Fornecem orientações precisas 
aos Estados-Membros sobre a definição 
dos seus programas nacionais de reforma e 
a aplicação dessas reformas, reflectindo a 
respectiva interdependência. Estas 
orientações constituirão a base para as 
recomendações específicas que o Conselho 
pretenda eventualmente dirigir aos 
Estados-Membros. Servirão igualmente de 
base para a elaboração do relatório 
conjunto sobre o emprego, que o Conselho 
e a Comissão enviarão anualmente ao 
Conselho Europeu.

Or. de

Alteração 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Entretanto, as medidas adoptadas 
e os respectivos resultados devem ser 
submetidos a uma análise científica e a 
uma avaliação crítica.

Or. de

Alteração 131
Silvia Costa

Proposta de decisão
Artigo 2 - parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Nas suas políticas de emprego, os 
Estados-Membros terão em conta as
orientações constantes do anexo, devendo 
as referidas políticas ser objecto de 
relatórios no quadro dos programas 
nacionais de reforma. Os 
Estados-Membros devem conceber
programas de reforma consentâneos com 
os objectivos fixados nas «Orientações 
Integradas Europa 2020».

Nas suas políticas de emprego, os 
Estados-Membros conferirão prioridade 
às orientações constantes do anexo e aos 
programas nacionais de reforma. O 
impacto social e no emprego dos 
programas de reforma, que devem ser
consentâneos com os objectivos fixados 
nessas orientações, deve ser acompanhado 
atentamente. Ao elaborarem relatórios 
sobre a aplicação das orientações 
enunciadas no anexo, os 
Estados-Membros respeitarão a estrutura 
acordada ao nível da UE, a fim de 
garantir a transparência e a 
comparabilidade das medidas tomadas e 
dos resultados obtidos.

Or. it

Alteração 132
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de decisão
Artigo 2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nas suas políticas de emprego, os 
Estados-Membros terão em conta as 
orientações constantes do anexo, devendo 
as referidas políticas ser objecto de 
relatórios no quadro dos programas 
nacionais de reforma. Os 
Estados-Membros devem conceber 
programas de reforma consentâneos com 
os objectivos fixados nas «Orientações 
Integradas Europa 2020».

Nas suas políticas de emprego, os 
Estados-Membros implementarão as 
orientações constantes do anexo, devendo 
as referidas políticas ser objecto de 
relatórios no quadro dos programas 
nacionais de reforma. Os 
Estados-Membros devem conceber 
programas de reforma consentâneos com 
os objectivos fixados nas «Orientações 
Integradas Europa 2020».

Or. it
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Alteração 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Na concepção e execução dos seus 
programas nacionais de reforma, tendo 
em conta as orientações enunciadas no 
anexo, os Estados-Membros asseguram a 
aplicação efectiva das políticas de 
emprego e sociais. As partes interessadas, 
em particular a nível regional e local, 
incluindo as que são afectadas pelos 
diferentes aspectos da UE 2020, os órgãos 
parlamentares e os parceiros sociais 
participam activamente na concepção e 
na execução desses programas.
Os principais objectivos da UE, tal como 
estabelecidos no anexo, serão 
monitorizados através de objectivos 
específicos e de indicadores, incluindo 
indicadores de rendimento e de 
resultados, bem como de objectivos, 
indicadores e painéis de avaliação 
nacionais. Os Estados-Membros têm em 
conta esses objectivos e indicadores, a par 
das orientações e recomendações 
específicas por país que lhes foram 
dirigidas pelo Conselho.
Os Estados-Membros acompanham de 
perto o impacto das reformas 
implementadas no âmbito dos respectivos 
programas nacionais de reforma em 
matéria de emprego e social.
Quando elaborarem relatórios sobre a 
aplicação das orientações enunciadas no 
anexo, os Estados-Membros respeitam a 
estrutura a acordar a nível da UE e 
incluem os mesmos elementos a fim de 
garantir clareza, transparência e 
comparabilidade entre os 
Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Na concepção e execução dos seus 
programas nacionais de reforma, tendo 
em conta as orientações enunciadas no 
anexo, os Estados-Membros asseguram a 
aplicação efectiva das políticas de 
emprego e sociais. As partes interessadas, 
em particular a nível regional e local, os 
órgãos parlamentares e os parceiros 
sociais, bem como as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente os 
prestadores de serviços sociais, se 
necessário, participam activamente na 
concepção, na execução, no 
acompanhamento e na avaliação desses 
programas, bem como na definição de 
objectivos e de indicadores.
Os principais objectivos da UE, tal como 
estabelecidos no anexo, serão 
monitorizados através de objectivos 
específicos e de indicadores, incluindo 
indicadores de rendimento e de 
resultados, bem como de objectivos, 
indicadores e painéis de avaliação 
nacionais. Os Estados-Membros têm em 
conta esses objectivos e indicadores, a par 
das orientações e recomendações 
específicas por país que lhes foram 
dirigidas pelo Conselho.
Os Estados-Membros acompanham de 
perto o impacto das reformas 
implementadas no âmbito dos respectivos 
programas nacionais de reforma em 
matéria de emprego e social.
Quando elaborarem relatórios sobre a 
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aplicação das orientações enunciadas no 
anexo, os Estados-Membros respeitam a 
estrutura a acordar a nível da UE e 
incluem os mesmos elementos a fim de 
garantir clareza, transparência e 
comparabilidade entre os 
Estados-Membros.
Os planos de acção nacionais devem 
delinear explicitamente os objectivos 
nacionais específicos que contribuem 
para os grandes objectivos da UE em 
função das possibilidades nacionais. Os
Estados-Membros devem investir no 
acompanhamento dinâmico e em 
estatísticas detalhadas. Tendo em vista a 
genuína obtenção de resultados e o 
reforço do impacto das orientações para o 
emprego e dos planos nacionais de 
reforma, os Estados-Membros sofrerão 
consequências em caso de 
incumprimento.

Or. en

Alteração 135
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
A Comissão Europeia apresenta relatórios 
anuais sobre os progressos registados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho a fim 
de acompanhar e avaliar em que medida 
os grandes objectivos da UE foram 
cumpridos pelos Estados-Membros, em 
conformidade com o disposto no anexo.
A Comissão Europeia elabora estudos de 
impacto em avaliação intercalar (para os 
períodos 2010-2014 e pós-2014), 
incluindo análises comparativas de 
desempenho, a fim de avaliar em que 
medida foram cumpridos os objectivos
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orientadores da UE.
A Comissão Europeia instaurará 
processos por infracção contra os 
Estados-Membros que não cumpram as 
disposições.

Or. en

Justificação

A alteração visa voltar a colocar a Comissão no centro do sistema de acompanhamento da 
aplicação dos grandes objectivos da UE por parte dos Estados-Membros. Um "diálogo 
descentralizado permanente" a todos os níveis, entre a Comissão e os Estados-Membros, é a 
melhor forma de garantir a aplicação destes objectivos da UE. É sensato distinguir entre dois 
períodos: 2010-2014 e após 2014. Atendendo às realidades da UE, seriam necessários três a 
quatro anos de trabalho preparatório para obter um compromisso gradual por parte dos 
Estados-Membros, do Parlamento e da sociedade e para afectar um financiamento coerente 
ao processo.

Alteração 136
Csaba Őry

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Na concepção e execução dos seus 
programas nacionais de reforma, tendo 
em conta as orientações enunciadas no 
anexo, os Estados-Membros asseguram a 
aplicação efectiva das políticas de 
emprego e sociais. As partes interessadas, 
em particular a nível regional e local, os 
órgãos parlamentares e os parceiros 
sociais participam activamente na 
concepção, na execução, no 
acompanhamento e na avaliação desses 
programas, nomeadamente na definição 
de objectivos e de indicadores.
Os principais objectivos da UE, tal como 
estabelecidos no anexo, serão 
monitorizados através de objectivos 
específicos e de indicadores, incluindo 
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indicadores de rendimento e de 
resultados, bem como de objectivos, 
indicadores e painéis de avaliação 
nacionais. Os Estados-Membros têm em 
conta esses objectivos e indicadores, a par 
das orientações e recomendações 
específicas por país que lhes foram 
dirigidas pelo Conselho.
Os Estados-Membros acompanham de 
perto o impacto das reformas 
implementadas no âmbito dos respectivos 
programas nacionais de reforma em 
matéria de emprego e social.
Quando elaborarem relatórios sobre a 
aplicação das orientações enunciadas no 
anexo, os Estados-Membros respeitam a 
estrutura a acordar a nível da UE e 
incluem os mesmos elementos a fim de 
garantir clareza, transparência e 
comparabilidade entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Proposta de decisão
Anexo – Orientação -7 (nova)

Texto da Comissão Alteração

Orientação: Igualdade dos géneros
Os Estados-Membros, através de 
objectivos específicos de igualdade dos 
géneros, da integração da perspectiva de 
género e de acções políticas específicas, 
aumentarão o emprego feminino, 
respeitando plenamente os direitos das 
mulheres e eliminando as disparidades 
salariais entre os géneros, a 
discriminação e a desigualdade entre os 
géneros a nível das taxas de emprego e 
desemprego.
Os Estados-Membros devem procurar 
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atingir o objectivo de uma taxa de 
emprego de 75% para as mulheres e os 
homens (com base em equivalentes a 
tempo inteiro) até 2020, inter alia:
- através de mais investimento público e 
privado, mais serviços públicos de 
qualidade e apoio às famílias e pessoas 
individuais;
- assegurando serviços acessíveis, a 
preços comportáveis, flexíveis e de 
elevada qualidade, especialmente o acesso 
a estruturas de acolhimento de crianças, 
visando assegurar condições para 50% do 
acolhimento necessário para as crianças 
entre os 0 e os 3 anos e 100% para as 
crianças entre os 3 e os 6 anos, assim 
como melhor acesso aos cuidados para 
outros dependentes, especialmente os 
mais idosos;
- combatendo as condições de trabalho 
precárias, uma vez que a maioria afectada 
é constituída por mulheres;
- fazendo uma utilização acrescida e 
melhor das qualificações das mulheres 
pertencentes a minorias e das mulheres 
migrantes;
- reconhecendo os direitos dos cônjuges 
colaboradores e dos companheiros que na 
maioria dos casos são mulheres, que 
prestam ajuda no artesanato, no 
comércio, na agricultura, nas pescas e 
pequenas empresas familiares, para que 
obtenham uma protecção adequada a 
nível da segurança social e do seu 
trabalho;
- melhorando as condições de trabalho e 
valorizando o trabalho em sectores em 
que as mulheres estão mais representadas 
(designadamente, prestação de cuidados e 
trabalho doméstico, determinados sectores 
de serviços).

Os Estados-Membros devem redobrar os 
seus esforços para aplicar plenamente o 
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princípio de remuneração igual para 
trabalho igual e procurar reduzir a 
disparidade salarial entre géneros para 
0-5% até 2020. Estes objectivos serão 
apoiados pela Directiva revista da 
Comissão 75/117/CEE, uma proposta 
legislativa que é mais eficaz que a 
legislação existente e que prevê medidas 
para o caso de violação do direito a 
remuneração igual, assegurando que 
estas sejam dissuasivas e proporcionais 
(por exemplo, sanções mais elevadas em 
caso de reincidência).

Or. en

Alteração 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – Orientação n.º 7 – Título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 7: Aumentar a participação 
no mercado de trabalho e reduzir o 
desemprego estrutural

Orientação n.º 7: Criar mais e melhores 
empregos, reduzir o desemprego estrutural 
e aumentar a participação no mercado de 
trabalho

Or. en

Alteração 139
Georges Bach

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 7: Aumentar a participação 
no mercado de trabalho e reduzir o 
desemprego estrutural

Orientação n.º 7: Aumentar a participação 
no mercado de trabalho com o objectivo do 
pleno emprego a longo prazo

Or. de
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Alteração 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação n.º 7 – Título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 7: Aumentar a participação
no mercado de trabalho e reduzir o 
desemprego estrutural

Orientação n.º 7: Aumentar a integração
no mercado de trabalho e reduzir o 
desemprego

Or. en

Alteração 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O aumento da taxa de emprego pelos 
Estados-Membros decorre em observância 
de condições de trabalho dignas. Além 
disso, os Estados-Membros fixarão os 
seus objectivos nacionais no sentido de 
aumentar para 90% a proporção de 
mulheres e homens com idades 
compreendidas entre 20 e 24 anos em 
formação e a trabalhar. A participação no 
mercado de trabalho deve ser assegurada 
a todas as pessoas, em particular a 
determinados grupos desfavorecidos no 
mercado de trabalho, como os jovens, as 
pessoas com deficiência e as pessoas com 
antecedentes migratórios.
Solicita-se aos Estados-Membros um 
aumento da taxa de emprego em 10%, até 
2014, com particular atenção aos 
seguintes grupos:
- jovens com idades compreendidas entre 
15 e 25 anos;
- trabalhadores mais idosos com idades 
compreendidas entre 50 e 64 anos;



AM\820832PT.doc 83/233 PE442.935v02-00

PT

- mulheres;
- trabalhadores sem qualificações;
- pessoas com deficiência;
- pessoas com antecedentes migratórios.
A taxa de pessoas desempregadas a longo 
prazo deveria sofrer uma redução de 10%.

Or. en

Alteração 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No intuito de superar o desemprego 
persistente na União Europeia e de 
combater a pobreza, é essencial melhorar 
a integração no mercado de trabalho e 
promover a criação de emprego na 
Europa.
Os Estados-Membros e a União Europeia 
devem centrar os seus esforços de criação 
de emprego nos seguintes aspectos:
- apoiar a transição das empresas e dos 
trabalhadores dos sectores que 
apresentem um decréscimo do número de 
postos de trabalho para locais de trabalho 
em sectores onde estejam a ser criados 
empregos novos e sustentáveis;
- criar as infra-estruturas de apoio a 
novas áreas da economia dotadas de 
potencial de criação de empregos 
sustentáveis;
- investir na formação, na inovação e na 
investigação, especialmente as PME, na 
sua qualidade de forças motrizes do 
mercado de trabalho;
- reforçar o potencial de emprego dos 
serviços de interesse geral, associando o 
objectivo de criação de emprego aos 
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aspectos de inclusão activa;
- tornar o investimento público 
consentâneo com o emprego de qualidade 
e sustentável.
No intuito de melhorar a integração no 
mercado de trabalho, os 
Estados-Membros e a UE devem colocar a 
tónica na melhoria do acesso para quem 
estiver excluído do mercado de trabalho, 
ao mesmo tempo que melhoram as 
condições de trabalho, nomeadamente as 
de empregos de baixa qualidade, e 
adaptam os locais de trabalho às 
necessidade de uma mão-de-obra 
diversificada e envelhecida.

Or. en

Alteração 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Anexo – Orientação 7 – parágrafo -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Todas as políticas elaboradas e medidas 
tomadas no quadro das Orientações para 
o Emprego devem promover intensamente 
a igualdade entre homens e mulheres e 
visar a integração da dimensão do género.   
Isto inclui políticas de acção afirmativas 
destinadas a reforçar os direitos e a 
igualdade das mulheres. Os sistemas de 
protecção social devem ser revistos no 
intuito de abolir quaisquer elementos que 
gerem desigualdade entre géneros, 
melhores condições de trabalho devem ser 
garantidas nos sectores onde trabalham 
mulheres, o trabalho a tempo parcial 
involuntário deve ser reduzido e a 
igualdade dos géneros no ensino e na 
formação assegurada. Neste quadro, a UE 
estabelece um objectivo de redução das 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres para 0- 5 % até 2020. Além 
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disso, a UE estabelece metas para o 
aumento da oferta de serviços de 
prestação de cuidados que sejam 
acessíveis, em conta, flexíveis, de elevada 
qualidade e universais, designadamente o 
acesso a estruturas de acolhimento de 
crianças, visando garantir a prestação de 
70 % dos cuidados indispensáveis às 
crianças com idades compreendidas entre 
0 e 3 anos de idade e de 100 % dos 
cuidados indispensáveis às crianças com 
idades compreendidas entre 3 e 6 anos de 
idade, e introduz, no horizonte temporal 
abrangido pela estratégia UE 2020, metas 
específicas para a prestação de cuidados a 
outras pessoas dependentes, incluindo os 
idosos, com base numa avaliação 
continuada das necessidades reais e 
potenciais em matéria de prestação de 
cuidados.

Or. xm

Alteração144
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais no sentido de 
aumentar a taxa de emprego para 75%, 
até 2020, nomeadamente através de uma 
maior participação no mercado de 
trabalho dos jovens, dos trabalhadores 
mais idosos, dos trabalhadores pouco 
qualificados e das pessoas com 
deficiência, bem como de uma melhor 
integração dos migrantes legais.  Além 
disso, os Estados-Membros definirão os 
seus objectivos nacionais no sentido de 
aumentar para, no mínimo, 90%, a 
percentagem de mulheres e homens com 
idades compreendidas entre 15 e 24 anos 
em formação e a trabalhar.
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Or. en

Alteração 145
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais no sentido de 
aumentar a taxa de emprego para as 
mulheres e os homens com idades 
compreendidas entre 20 e 64 anos para 
75%, até 2020, nomeadamente através de 
uma maior participação no mercado de 
trabalho dos trabalhadores pouco 
qualificados, dos jovens, dos 
trabalhadores mais idosos, das pessoas 
com deficiência, das minorias, em 
particular os Roma, bem como de uma 
melhor integração dos migrantes legais.  
Além disso, os Estados-Membros fixarão 
os seus objectivos nacionais no sentido de 
aumentar para 90% a proporção de 
mulheres e homens com idades 
compreendidas entre 20 e 24 anos em 
formação e a trabalhar.

Or. en

Alteração 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação n.º 7 – parágrafo -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aumentar a 
taxa de participação da mão-de-obra 
através de políticas destinadas a promover 
o envelhecimento activo, a igualdade dos 
géneros, a igualdade da remuneração 
entre homens e mulheres e a integração 
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de jovens, deficientes, migrantes e outros 
grupos vulneráveis no mercado de 
trabalho. Os Estados-Membros devem 
implementar eficazmente a legislação 
contra a discriminação com vista a 
alcançar um mercado de trabalho mais 
integrante e a tornar realidade uma maior 
diversificação da mão-de-obra. No intuito 
de aumentar o acesso a emprego de 
qualidade por parte das mulheres, devem 
ser criadas políticas de conciliação da 
vida profissional com a vida familiar, 
incluindo o acesso a estruturas de 
acolhimento de crianças a preços 
acessíveis, o direito a trabalhar a tempo 
parcial e a horários e locais de trabalho 
flexíveis. Os Estados-Membros devem 
igualmente promover uma repartição 
equitativa de cuidados não remunerados 
entre homens e mulheres, e aumentar o 
trabalho a tempo parcial entre os homens, 
nomeadamente para efeito de atrair 
mulheres com elevadas qualificações para 
os domínios científico e técnico. Os 
Estados-Membros devem ainda 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.

Or. en

Alteração 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 

Anteriores inquéritos empíricos sobre os 
mercados de trabalho da UE revelaram 
que a flexibilidade do emprego tem um 
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relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista 
a aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos 
de trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos 
dos desempregados que procuram 
activamente emprego.

impacto altamente nocivo sobre a 
empregabilidade, dado que os contratos 
de trabalho flexíveis (emprego abaixo do 
nível em que a segurança social é 
obrigatória, trabalho temporário, 
contratos a prazo, trabalhos destinados a 
projectos, etc.) estão associados não só a 
uma protecção social mais fraca e a 
rendimentos mais baixos, mas também à 
falta de oportunidades de formação 
complementar, desenvolvimento 
profissional e aprendizagem ao longo da 
vida, e que, quanto mais flexível é o 
emprego, mais precário se torna. O 
conceito de TRABALHO DIGNO coloca 
uma forte tónica na promoção da 
qualidade no emprego, de melhor 
segurança social e inclusão social, 
reforçando os direitos actuais dos 
trabalhadores e introduzindo novos 
direitos, promovendo a saúde e a 
segurança no trabalho, uma melhor 
gestão do risco social e a conciliação da
vida profissional com a vida familiar. Os 
Estados-Membros devem lançar medidas 
sólidas para aumentar a segurança 
através da supressão gradual do emprego 
precário e das disposições contratuais 
atípicas relacionadas com essas 
modalidades de emprego inseguras, com 
vista a restringir e reduzir as modalidades 
de emprego atípicas, devendo a utilização 
abusiva das mesmas ser punida. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos 
de trabalho seguros e fiáveis, políticas 
relativas ao mercado de trabalho activas e 
inclusivas, aprendizagem eficaz ao longo 
da vida, políticas destinadas a apoiar o 
direito à mobilidade profissional 
voluntária e sistemas de segurança social 
eficazes e de qualidade elevada para 
assegurar a transição profissional, 
acompanhados de direitos claros por parte 
dos desempregados a prestações 
adequadas e medidas feitas por medida 
com vista a obter emprego de qualidade 
ou formação e a melhoria das suas 
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qualificações e competências.

Or. en

Alteração 148
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista 
a aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos 
de trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

Para alcançar este objectivo, os 
Estados-Membros devem promover a 
criação de novos empregos dignos através 
de uma política activa relativa ao mercado 
de trabalho e aumentar o potencial 
inovador da economia, em particular das 
pequenas e médias empresas (PME). Para 
assegurar a sustentabilidade do emprego 
criado, as empresas que investem nas 
tecnologias viradas para o futuro, na 
ciência e na investigação, devem ser 
apoiadas.  As PME asseguram o 
crescimento do emprego e merecem um 
apoio específico. No intuito de melhorar o 
acesso das mulheres e dos jovens ao 
mercado de trabalho, devem ser criadas 
condições para estruturas adequadas de 
acolhimento de crianças, de modo a que 
todas as crianças em idade pré-escolar 
possam receber cuidados fora do seu 
círculo familiar. Importa criar um 
objectivo específico de acolhimento de 
crianças para facilitar a inserção 
profissional das mulheres.

Todos os jovens recebem uma proposta de 
emprego ou de formação ou estudos 
complementares nos seis meses que se 
seguem à conclusão da escolaridade, em 
estreita cooperação com os parceiros 
sociais.  Os governos devem garantir a 
oferta de uma proposta de emprego ou 
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formação aos jovens com idade máxima 
de 25 anos, que tenham estado 
desempregados durante quatro meses.
Os desempregados de longa duração 
deveriam receber propostas de medidas de 
empregabilidade para as quais deveriam 
ser criados objectivos quantitativos com 
vista a reforçar as políticas preventivas do 
mercado de trabalho. A todos os 
desempregados em idade adulta deveria 
ser feita uma proposta de emprego, de 
estágio, de formação profissional 
complementar ou outras medidas de 
empregabilidade no prazo máximo de 
doze meses após a data em que ficaram 
desempregados. Por conseguinte, 25% de 
todos os desempregados de longo prazo, 
em 2014, deveriam participar em medidas 
activas relativas ao mercado de trabalho 
sob a forma de formação avançada, 
ensino e/ou reafectação profissional.
Os Estados-Membros devem facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego.

Or. en

Alteração 149
Elizabeth Lynne

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem como a desigualdade de 

Os Estados-Membros devem promover o 
crescimento, criando novos empregos de 
qualidade e sustentáveis, aumentar o 
potencial inovador da economia, em 
particular mediante o reconhecimento do 
importante papel desempenhado pelas 
pequenas e médias empresas (PME) e 
pelos profissionais liberais, bem como 
reduzir os encargos administrativos e a 
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género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

burocracia desnecessária. Os 
Estados-Membros devem aumentar a 
participação dos mais idosos e das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho, 
bem como combater eficazmente a 
discriminação no mercado de trabalho em 
razão da idade, deficiência, género, raça, 
orientação sexual e religião ou crença, em 
consonância com a legislação da UE em 
vigor. Os Estados-Membros devem 
integrar os princípios de flexigurança 
subscritos pelo Conselho Europeu nas suas 
políticas relativas ao mercado de trabalho e 
aplicá-los, tirando pleno partido neste 
âmbito do apoio do Fundo Social Europeu 
com vista a aumentar a participação no 
mercado de trabalho, a combater a 
segmentação e a inactividade e a reduzir a 
pobreza, a exclusão social e a 
desigualdade de género, reduzindo 
simultaneamente o desemprego estrutural.
As medidas destinadas a aumentar a 
flexibilidade e a segurança devem ser 
equilibradas, reforçando-se mutuamente.
Por conseguinte, os Estados-Membros
devem introduzir uma combinação de 
contratos de trabalho flexíveis e fiáveis, 
políticas activas no mercado de trabalho, 
uma aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

Or. en

Alteração 150
Ilda Figueiredo

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem como a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas activas 
no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos 
dos desempregados que procuram 
activamente emprego.

Os Estados-Membros devem integrar e 
aplicar o conceito de TRABALHO 
DIGNO, tirando pleno partido neste 
âmbito do apoio do Fundo Social Europeu
com vista a aumentar a participação no 
mercado de trabalho e a combater a 
segmentação e a inactividade involuntária, 
bem como a desigualdade de género, 
reduzindo simultaneamente o desemprego 
estrutural. O conceito de TRABALHO 
DIGNO coloca uma forte tónica na 
promoção da qualidade no emprego, de 
melhor segurança social e inclusão social, 
reforçando os direitos actuais dos 
trabalhadores e introduzindo novos 
direitos, promovendo a saúde e a 
segurança no trabalho, uma melhor 
gestão do risco social e a conciliação da 
vida profissional com a vida familiar.
Devem ser vigorosamente lançadas pelos 
Estados-Membros medidas destinadas a 
aumentar a segurança através da 
eliminação progressiva do emprego 
precário e de modalidades contratuais 
atípicas relativas a essas formas inseguras 
de emprego com vista a restringir e a 
reduzir as formas atípicas de emprego, 
cuja utilização abusiva deve ser punida.
Por conseguinte, cumpre aos
Estados-Membros introduzir uma 
combinação de contratos de trabalho 
seguros e fiáveis, políticas activas e 
integrantes no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a apoiar o direito à
mobilidade da mão-de-obra por opção 
própria e sistemas de segurança social 
eficazes e de elevada qualidade, no intuito 
de facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos claramente 
definidos dos desempregados, para que 
tenham direito a benefícios adequados, e 
medidas específicas para que encontrem 
emprego ou formação e aperfeiçoamento 
profissional de qualidade, caso 
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necessitem.

Or. en

Alteração 151
Silvia Costa

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 
uma combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, políticas activas no 
mercado de trabalho, uma aprendizagem 
eficaz ao longo da vida, políticas 
destinadas a promover a mobilidade da 
mão-de-obra e sistemas de segurança social 
adequados, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego.

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 
uma combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, prevendo formas 
específicas de orientação nas transições 
de um posto de trabalho para outro, novas 
disposições em matéria de segurança 
social complementar, a prestação de 
serviços essenciais para a conciliação 
entre a vida profissional e vida privada,
políticas activas no mercado de trabalho, 
uma aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados que tenham 
em conta as interrupções na actividade 
profissional, em particular dos jovens e 
das mulheres, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
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procuram activamente emprego.

Or. it

Alteração 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos 
dos desempregados que procuram 
activamente emprego.

Embora a Comissão tenha de rever a 
estratégia de flexigurança para colocar a 
segurança no processo de transição no 
topo da agenda, os Estados-Membros
devem integrar os princípios revistos de 
flexigurança subscritos pelo Conselho 
Europeu nas suas políticas relativas ao 
mercado de trabalho e aplicá-los, tirando 
pleno partido neste âmbito do apoio do 
Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e a combater a segmentação
mediante a concessão de segurança 
adequada aos trabalhadores empregados
com todos os tipos de vínculo contratual.
As medidas destinadas a aumentar a 
flexibilidade e a segurança devem ser 
equilibradas, reforçando-se mutuamente.
Convém sublinhar que flexibilidade sem 
segurança social e acesso à aprendizagem 
ao longo da vida não constitui um meio 
sustentável de aumentar o emprego. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas e inclusivas no mercado de 
trabalho, uma aprendizagem eficaz ao 
longo da vida para todos os trabalhadores, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados e acessíveis a 
todos os trabalhadores, no intuito de 
facilitar a transição profissional e de 
contribuir para o progresso rumo a um 
emprego estável e seguro do ponto de vista 
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jurídico. O aperfeiçoamento profissional 
tem de ser reconhecido como parte 
integrante da vida laboral de todos e como 
um direito de cada trabalhador.

Or. en

Alteração 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos
dos desempregados que procuram
activamente emprego.

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e 
aplicá-los, tirando pleno partido neste 
âmbito do apoio do Fundo Social Europeu 
com vista a aumentar a participação no 
mercado de trabalho e combater a 
segmentação e a inactividade, bem com a 
desigualdade de género, reduzindo 
simultaneamente o desemprego estrutural.
As medidas destinadas a aumentar a 
flexibilidade e a segurança dos empregos
devem ser equilibradas, reforçando-se 
mutuamente. Para este fim, as normas 
relativas à obtenção de subsídios do 
Fundo Social Europeu devem ser 
observadas e, se possível, simplificadas.
Por conseguinte, os Estados-Membros
devem, em cooperação com os parceiros 
sociais, introduzir uma combinação de 
contratos de trabalho flexíveis e fiáveis, 
políticas activas no mercado de trabalho, 
uma aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra que tenham 
em conta o trabalho fronteiriço e sistemas 
de segurança social adequados, no intuito 
de facilitar a transição profissional, definir 
claramente os direitos dos desempregados 
e incentivar o seu dever de procurar
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activamente emprego.

Or. nl

Alteração 154
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu, 
assegurando plenamente os direitos 
laborais e a saúde dos trabalhadores, com 
vista a aumentar a participação no mercado 
de trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra no respeito da 
situação familiar dos trabalhadores e 
sistemas de segurança social adequados, no 
intuito de facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

Or. el
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Alteração 155
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 
uma combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, políticas activas no 
mercado de trabalho, uma aprendizagem 
eficaz ao longo da vida, políticas 
destinadas a promover a mobilidade da 
mão-de-obra e sistemas de segurança social 
adequados, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego.

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 
uma combinação de formas de 
organização do trabalho flexíveis e fiáveis,
enquadradas em formas contratuais que 
garantam a todos os trabalhadores, 
independentemente do seu estatuto legal, 
um conjunto de direitos essenciais, 
políticas activas no mercado de trabalho, 
uma aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

Or. it

Alteração 156
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 
uma combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, políticas activas no 
mercado de trabalho, uma aprendizagem 
eficaz ao longo da vida, políticas 
destinadas a promover a mobilidade da 
mão-de-obra e sistemas de segurança social 
adequados, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego.

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 
uma combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, políticas activas no 
mercado de trabalho, uma aprendizagem 
eficaz ao longo da vida, políticas 
destinadas a promover a mobilidade da 
mão-de-obra, bem como a mobilidade no 
seio dos Estados-Membros da União 
Europeia, e sistemas de segurança social 
adequados, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego.

Or. fr

Alteração 157
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 

Os Estados-Membros devem integrar e 
aplicar os princípios de flexigurança 
subscritos pelo Conselho Europeu nas suas 
políticas relativas ao mercado de trabalho;
para o efeito, devem tirar pleno partido 
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apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

neste âmbito do apoio do Fundo Social 
Europeu com vista a aumentar a 
participação no mercado de trabalho e 
combater a segmentação e a inactividade, 
bem com a desigualdade de género, 
reduzindo simultaneamente o desemprego 
estrutural. As medidas destinadas a 
aumentar a flexibilidade e a segurança 
devem ser equilibradas, reforçando-se 
mutuamente. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem introduzir uma 
combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, políticas activas no 
mercado de trabalho, uma aprendizagem 
eficaz ao longo da vida, políticas 
destinadas a promover a mobilidade da 
mão-de-obra e sistemas de segurança social 
adequados, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego. Os 
Estados-Membros devem garantir a 
prestação eficaz dos serviços de emprego.

Or. de

Alteração 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e a combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural e a precariedade 
mediante a concessão de segurança 
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segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

adequada aos trabalhadores empregados 
com todos os tipos de vínculo contratual.
As medidas destinadas a aumentar a 
flexibilidade e a segurança devem ser 
equilibradas, reforçando-se mutuamente.
Por conseguinte, os Estados-Membros
devem introduzir uma combinação de 
contratos de trabalho flexíveis e fiáveis, 
políticas activas no mercado de trabalho, 
uma aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego. A parceria social é um elemento 
crucial do modelo europeu, pelo que é 
necessária uma co-gestão equilibrada.
Importa reforçar o diálogo social.

Or. en

Alteração 159
Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas e 
reforçar-se mutuamente. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem introduzir 
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uma combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, políticas activas no 
mercado de trabalho, uma aprendizagem 
eficaz ao longo da vida, políticas 
destinadas a promover a mobilidade da 
mão-de-obra e sistemas de segurança social 
adequados, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego.

uma combinação de contratos de trabalho 
flexíveis e fiáveis, políticas activas no 
mercado de trabalho, uma aprendizagem 
eficaz ao longo da vida, políticas 
destinadas a promover a mobilidade da 
mão-de-obra e sistemas de segurança social 
adequados, no intuito de facilitar a 
transição profissional, acompanhada por 
direitos e responsabilidades claramente 
definidos dos desempregados que 
procuram activamente emprego. Os 
Estados-Membros devem introduzir 
medidas especiais para garantir que os 
jovens obtenham empregos reais e 
permanentes.

Or. da

Alteração 160
Marian Harkin

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e 
aplicá-los com equilíbrio, tirando pleno 
partido neste âmbito do apoio do Fundo 
Social Europeu com vista a aumentar a 
participação no mercado de trabalho e a 
combater a segmentação e a inactividade, 
bem com a desigualdade de género, 
reduzindo simultaneamente o desemprego 
estrutural, em particular o desemprego dos 
jovens. As medidas destinadas a aumentar 
a flexibilidade e a segurança devem ser 
equilibradas, reforçando-se mutuamente.
Os Estados-Membros devem, sem perder 
de vista os desafios demográficos,
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
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segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

Or. en

Alteração 161
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista a 
aumentar a participação no mercado de 
trabalho e a combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade do 
mercado de trabalho são essenciais.  Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos de 
trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos dos 
desempregados que procuram activamente 
emprego.
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Or. en

Alteração 162
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista 
a aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos 
de trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos 
dos desempregados que procuram 
activamente emprego.

Para alcançar este objectivo, os 
Estados-Membros devem promover um 
crescimento gerador de emprego, criando 
assim postos de trabalho, aumentar o 
potencial inovador da economia, em 
particular das pequenas e médias 
empresas (PME), e isentar a indústria dos 
entraves não pautais. No intuito de 
melhorar o acesso das mulheres e dos 
jovens ao mercado de trabalho, devem ser 
criadas condições para estruturas 
adequadas de acolhimento de crianças, de 
modo a que todas as crianças em idade 
pré-escolar possam ter uma oportunidade 
de ser inseridas em estruturas de 
acolhimento de crianças fora do seu 
círculo familiar, e todos os jovens 
recebem uma proposta de emprego ou de 
formação ou estudos complementares nos 
quatro meses que se seguem à conclusão 
da escolaridade, em estreita cooperação 
com os parceiros sociais.

Or. en

Alteração 163
Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem integrar os 
princípios de flexigurança subscritos pelo 
Conselho Europeu nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho e aplicá-
los, tirando pleno partido neste âmbito do 
apoio do Fundo Social Europeu com vista 
a aumentar a participação no mercado de 
trabalho e combater a segmentação e a 
inactividade, bem com a desigualdade de 
género, reduzindo simultaneamente o 
desemprego estrutural. As medidas 
destinadas a aumentar a flexibilidade e a 
segurança devem ser equilibradas, 
reforçando-se mutuamente. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
introduzir uma combinação de contratos 
de trabalho flexíveis e fiáveis, políticas 
activas no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 
políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 
segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 
acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos 
dos desempregados que procuram 
activamente emprego.

Para atingir este objectivo, os 
Estados-Membros  comprometer-se-ão a 
favorecer o crescimento e, com ele, a 
criação de novos postos de trabalho, bem 
como a elevar o potencial de inovação da 
economia, em particular das pequenas e 
médias empresas (PME) na sua 
diversidade, a eliminar os obstáculos 
administrativos e não pautais que afectam 
a indústria e a desenvolver instrumentos 
regulamentares e de apoio que tenham em 
conta a pluralidade empresarial a fim de 
que todas as formas de empresa tenham 
condições equivalentes de concorrência e 
de promoção.

Or. es

Alteração 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os centros de emprego devem 
disponibilizar formação e programas de 
orientação pedagógica, designadamente 
no domínio das tecnologias de informação 
e comunicação, bem como o acesso a 
Internet de alta velocidade a quem 
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procura emprego, no sentido de facilitar a 
procura de emprego em condições ideais.

Or. en

Alteração 165
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No intuito de melhorar o acesso das 
mulheres e dos jovens ao mercado de 
trabalho, devem ser criadas condições 
para estruturas adequadas de 
acolhimento de crianças, com vista a 
assegurar 50% dos serviços de guarda 
necessários para as crianças dos 0 aos 3 
anos e 100% para as crianças dos 3 aos 6 
anos.

Or. en

Alteração 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem igualmente 
implementar e respeitar os princípios 
fundamentais da igualdade de tratamento 
e da não discriminação, bem como os 
princípios das directivas europeias em 
matéria social, incluindo os que resultam 
de um acordo-quadro entre parceiros 
sociais europeus.

Or. en
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Alteração 167
Lívia Járóka

Proposta de decisão
Anexo – 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, em cooperação com 
os parceiros sociais, devem aumentar a 
taxa de emprego através de medidas de 
activação, em particular para os 
trabalhadores pouco qualificados e as 
pessoas que requerem atenção e/ou apoio 
específicos, como é o caso dos Roma, 
através de serviços de consultoria, ensino 
e formação profissional adaptados às 
necessidades do mercado de trabalho. O 
objectivo, neste contexto, é apoiar a 
economia social. Além disso, os 
Estados-Membros devem aumentar a 
empregabilidade dos migrantes legais e 
dos Roma, entre outros grupos 
desfavorecidos, com programas 
adequados. Também são necessários 
esforços contínuos e programas 
inovadores para reintegrar as pessoas 
com deficiência e os membros de 
comunidades de minorias étnicas no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
mediante empregos subsidiados.
Além disso, os Estados-Membros devem 
eliminar os obstáculos que dificultam às 
pessoas o ingresso no mercado de 
trabalho pela primeira vez, apoiar a 
criação de emprego, promover a inovação 
social e aumentar a qualidade e a eficácia 
dos serviços de emprego, incluindo os 
serviços públicos de emprego.
Nomeadamente a regulamentação relativa 
ao tempo de trabalho deve ser 
flexibilizada por forma a permitir 
modalidades de trabalho conformes com 
os requisitos de conciliação da vida 
familiar com a vida profissional e uma 
partida mais flexível da vida laboral para 
a reforma.
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As estratégias externas e internas de 
flexigurança para aumentar a 
flexibilidade, no intuito de viabilizar uma 
reacção mais eficiente aos ciclos de 
produção, devem ser alvo de melhor 
aplicação através de políticas activas no 
mercado de trabalho e de sistemas de 
segurança social adequados, de modo a 
que a mudança de emprego não ocasione 
custos desproporcionados. Estes devem 
ser acompanhados por um compromisso 
inequívoco de apoio activo à procura de 
emprego. Novas formas de organização 
do trabalho, como o trabalho temporário 
atípico, o trabalho a tempo parcial, o tele-
trabalho e o trabalho em casa são 
utilizadas com cada vez mais frequência 
no mundo laboral, sem qualquer controlo 
legal. Não podem ocasionar uma redução 
dos direitos individuais e colectivos de 
trabalho, nem da protecção social das 
pessoas em causa.

Or. en

Alteração 168
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Os Estados-Membros, em cooperação com 
os parceiros sociais, devem aumentar a 
taxa de emprego através de medidas de 
activação, em particular para os 
trabalhadores pouco qualificados e as 
pessoas que requerem protecção e/ou 
apoio específico, através de serviços de 
consultoria, ensino e formação 
profissional adaptados às necessidades do 
mercado de trabalho. O objectivo, neste 
contexto, é apoiar a economia social.
Além disso, os Estados-Membros devem 
aumentar a empregabilidade dos 
migrantes legais com programas 
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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.

adequados. Também são necessários 
esforços contínuos e programas 
inovadores para reintegrar as pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho, 
nomeadamente mediante empregos 
subsidiados.

Além disso, os Estados-Membros devem 
eliminar os obstáculos que dificultam às 
pessoas o ingresso no mercado de 
trabalho pela primeira vez, apoiar a 
criação de emprego, promover a inovação 
social e aumentar a qualidade e a eficácia 
dos serviços de emprego, incluindo os 
serviços públicos de emprego.
Nomeadamente a regulamentação relativa 
ao tempo de trabalho deve ser 
flexibilizada por forma a permitir 
modalidades de trabalho conformes com 
os requisitos de conciliação da vida 
familiar com a vida profissional e uma 
partida mais flexível da vida laboral para 
a reforma.
As estratégias externas e internas de 
flexigurança para aumentar a 
flexibilidade, no intuito de viabilizar uma 
reacção mais eficiente aos ciclos de 
produção, devem ser alvo de melhor 
aplicação através de políticas activas no 
mercado de trabalho e de sistemas de 
segurança social adequados, de modo a 
que a mudança de emprego não ocasione 
custos desproporcionados. Estes devem 
ser acompanhados por um compromisso 
inequívoco de apoio activo à procura de 
emprego. Novas formas de organização 
do trabalho, como o trabalho temporário 
atípico, o trabalho a tempo parcial e o 
tele-trabalho são utilizadas com cada vez 
mais frequência no mundo laboral, sem 
qualquer controlo legal. Não podem 
ocasionar uma redução dos direitos 
individuais e colectivos de trabalho, nem 
da protecção social das pessoas em causa.

Or. en
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Alteração 169
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Anexo – 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 aumentar a 
taxa de emprego através de medidas de 
activação, em particular para os 
trabalhadores menos qualificados, 
mediante serviços de consultoria, ensino e 
formação profissional adaptados às 
necessidades do mercado de trabalho e 
empregos subsidiados para as pessoas que 
requerem protecção específica. Além 
disso, os Estados-Membros devem 
aumentar a empregabilidade das 
minorias, em particular os Roma e os 
migrantes legais com programas 
adequados. São igualmente necessários 
programas inovadores para reintegrar 
pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho. Além disso, os 
Estados-Membros devem eliminar os 
obstáculos que dificultam às pessoas o 
ingresso no mercado de trabalho pela 
primeira vez, apoiar a criação de 
emprego, promover a inovação social e 
aumentar a qualidade e a eficácia dos 
serviços de emprego, incluindo os serviços 
públicos de emprego. Nomeadamente a 
regulamentação relativa ao tempo de 
trabalho deve ser flexibilizada por forma 
a permitir modalidades de trabalho 
conformes com os requisitos de 
conciliação da vida familiar com a vida 
profissional e uma partida mais flexível 
da vida laboral para a reforma.  As 
estratégias externas e internas de 
flexigurança para aumentar a 
flexibilidade, no intuito de viabilizar uma 
reacção mais eficiente aos ciclos de 
produção, devem ser alvo de melhor 
protecção através de uma política activa 
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no mercado de trabalho e de sistemas de 
segurança social adequados, de modo a 
que a mudança de emprego não ocasione 
custos desproporcionados. Isto deve ser 
acompanhado por um compromisso 
inequívoco de apoio activo à procura de 
emprego. Novas formas de organização 
do trabalho, como o trabalho temporário 
atípico, o trabalho a tempo parcial e o 
tele-trabalho são utilizadas com cada vez 
mais frequência no mundo laboral, sem 
qualquer controlo legal. Não podem 
ocasionar uma redução da protecção 
social para as pessoas em causa. Convém 
assegurar que não serão criados novos 
vínculos contratuais à custa de contratos 
do regime geral (a tempo inteiro e 
permanentes).

Or. en

Alteração 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Os Estados-Membros devem tirar partido 
do diálogo social e dar resposta à 
segmentação do mercado de trabalho 
através de medidas destinadas a suprir o 
emprego temporário e precário, a 
discriminação das mulheres, dos 
migrantes, das pessoas idosas e com 
deficiência, o subemprego e o trabalho não 
declarado. O trabalho não declarado deve 
ser combatido através de medidas fiscais 
no caso dos trabalhadores que auferem 
salários mais baixos, bem como através de 
controlos mais intensos por parte da 
inspecção do trabalho e dos organismos 
de segurança social. A mobilidade 
profissional deve ser recompensada através 
de medidas laborais, sociais e fiscais. A
fim de melhorar a qualidade do trabalho e 
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orientados para aqueles que se encontram 
mais afastados do mercado de trabalho.

as condições de emprego, é imperioso 
combater os salários baixos e garantir 
uma cobertura pela segurança social que 
tenha em conta a dimensão da pobreza
igualmente para os trabalhadores com 
contratos precários e a termo e os 
trabalhadores por conta própria.  Os 
Estados-Membros devem chegar a acordo 
sobre uma meta da UE para os salários 
mínimos (definidos por lei ou por acordos 
colectivos a nível nacional, regional ou 
sectorial) que preveja uma remuneração 
de pelo menos 60% do respectivo salário 
médio (nacional, sectorial, etc.) e sobre 
um calendário para a consecução dessa 
meta em todos os Estados-Membros; é 
necessário reforçar eficazmente os
serviços de emprego, cabendo assegurar o 
seu acesso a todos, nomeadamente aos 
jovens e, em particular, aos que defrontam 
o risco de desemprego, e prever medidas 
adequadas no contexto de uma política 
activa e inclusiva em matéria de mercado 
laboral; assim, cabe oferecer serviços 
personalizados àquelas pessoas que se 
encontram mais afastadas do mercado de 
trabalho.

Or. de

Alteração 171
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Anexo – 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 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. Devem igualmente criar 
fórmulas flexíveis que permitam que as 
empresas que enfrentam dificuldades 
económicas modifiquem temporariamente 
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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 contratos dos seus trabalhadores com o 
objectivo de manter o seu emprego. A 
mobilidade profissional deve ser 
recompensada, nomeadamente através de 
incentivos fiscais ou sociais. A qualidade 
dos postos de trabalho e as condições de 
emprego constituem questões a abordar, 
garantindo aos trabalhadores o exercício 
da sua actividade num ambiente que 
preserve a sua saúde, 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, a fim de 
que os empregadores e os trabalhadores 
possam ter conhecimento dos seus 
direitos, com serviços personalizados 
orientados para aqueles que se encontram 
mais afastados do mercado de trabalho.

Or. fr

Alteração 172
Elizabeth Lynne

Proposta de decisão
Anexo – 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 Estados-Membros devem procurar 
aumentar a taxa de emprego através de 
medidas positivas, em particular para os 
trabalhadores menos qualificados, 
mediante serviços de consultoria, de apoio 
personalizado e de abordagens de 
percursos de carreira, de ensino e 
formação profissional adaptados às 
necessidades do indivíduo e do mercado 
de trabalho. A legislação contra a 
discriminação no local de trabalho deve 
ser implementada com eficácia, em 
consonância com a legislação da UE. São 
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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.

igualmente necessários programas 
inovadores para ajudar a reintegrar as 
pessoas com deficiência e os mais idosos 
no mercado de trabalho. Além disso, os 
Estados-Membros devem eliminar os 
obstáculos que dificultam às pessoas o 
ingresso no mercado de trabalho pela 
primeira vez, apoiar a criação de 
empregos de qualidade e sustentáveis, 
promover a inovação social e aumentar a 
qualidade dos serviços de emprego. 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 
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, aos 
mais idosos, aos migrantes legais e 
minorias étnicas, bem como às pessoas 
com deficiência e aos que defrontam o 
risco de desemprego, com serviços 
personalizados orientados para aqueles que 
se encontram mais afastados do mercado 
de trabalho.

Or. en

Alteração 173
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Anexo – 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 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. Em especial, importa combater
a segmentação do mercado de trabalho 
em função do género, adoptando medidas 
especiais para combater a prevalência de 
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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.

mulheres no exercício de trabalhos mal 
remunerados e para promover o emprego 
das mulheres em posições de liderança. 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

Alteração 174
Vilija Blinkevičiūtė

Anexo – 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 

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. Para salvaguardar os direitos 
fundamentais e as garantias sociais dos 
trabalhadores e impedir a sua exploração 
no mercado de trabalho, eles têm de ter 
empregos legais baseados num contrato 
de trabalho e em conformidade com todas 
as normas jurídicas estabelecidas na 
legislação. Os Estados-Membros têm de 
assegurar a realização dum mercado de 
trabalho transparente em toda a UE. A 
mobilidade profissional deve ser 
recompensada. A qualidade dos postos de 
trabalho e as condições de emprego 
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aqueles que se encontram mais afastados 
do mercado de trabalho.

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. lt

Justificação

O trabalho ilegal e aquele que não cumpre os requisitos estabelecidos na legislação já estão 
demasiado disseminados na UE.  Os trabalhadores migrantes encontram-se particularmente 
em risco devido ao seu conhecimento insuficiente da língua e da legislação. Tal significa que 
os direitos dos trabalhadores são violados e que os Estados-Membros perdem receitas 
orçamentais e que, simultaneamente, as políticas sociais são enfraquecidas.

Alteração 175
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de decisão
Anexo – 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, 

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 com o objectivo de reduzir o 
fenómeno da pobreza no trabalho e da 
exclusão social, 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, 
promovendo a formação e garantindo 
direitos e uma segurança social adequada 
igualmente para os trabalhadores com 
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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.

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. it

Alteração176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Anexo – 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 dar resposta à segmentação 
do mercado de trabalho através de medidas 
destinadas a suprir o emprego temporário e 
precário e o subemprego. Também é 
necessário fazer esforços para 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, especialmente aos 
jovens e aos que defrontam o risco de 
desemprego, bem como às pessoas pouco 
qualificadas, com serviços personalizados 
orientados para aqueles que se encontram 
mais afastados do mercado de trabalho.

Or. pl
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Alteração 177
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Anexo – 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 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. É imperativo promover as 
modalidades de trabalho flexível 
regulamentadas, nomeadamente o 
trabalho temporário, tendo em conta que 
elas se revestem de importância essencial 
para aumentar a participação no mercado 
do trabalho e a criação de empregos. 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. nl

Alteração 178
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem intensificar o Os Estados-Membros devem intensificar o 
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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.

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 através de mecanismos eficazes 
de controlo da aplicação dos direitos 
laborais. 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. el

Alteração 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – 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, 

Os Estados-Membros devem reforçar 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 melhor e mais adequada, 
assim como direitos laborais igualmente 
para os trabalhadores com contratos a 
termo e os trabalhadores por conta própria.
Os serviços de emprego devem ser 
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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.

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.

O princípio orientador do trabalho digno 
deve governar a criação de emprego e a 
integração no mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – 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 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 contratos a 
termo incerto devem continuar a ser a 
regra e a legislação laboral deve 
promover a estabilidade dos contratos.

Or. en
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Alteração 181
Marian Harkin

Proposta de decisão
Anexo – 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 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 facilitada e recompensada. A qualidade 
dos postos de trabalho e as condições de 
emprego constituem questões a abordar, 
combatendo os baixos salários, reduzindo 
o número de trabalhadores pobres 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. en

Alteração 182
Milan Cabrnoch

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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.

de trabalho e as condições de emprego 
constituem questões a abordar, 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. en

Alteração 183
Siiri Oviir

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É da maior importância criar empregos 
de elevada qualidade, os quais também 
são uma necessidade a mais longo prazo e 
possuem um elevado valor acrescentado.
Portanto, é vital que as políticas de 
educação e emprego apoiem as mudanças 
nas estruturas económicas. Por norma, os 
empregos perdidos durante uma crise 
económica não são recuperados em igual 
número nos mesmos sectores, como antes 
da crise. Portanto, o sistema educativo 
tem de reagir de forma flexível aos 
requisitos do mercado de trabalho que 
acompanham uma nova estrutura 
económica. A política de emprego tem de 
assegurar que os trabalhadores podem 
fazer transições tão suaves quanto 
possível entre diferentes sectores da 
economia e diferentes estados do mercado 
de trabalho. Portanto, é mais necessário 
do que no passado tomar como ponto de 
partida os objectivos de longo prazo e 
concentrar-se mais em medidas 
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coordenadas em matéria de políticas 
empresariais, de educação e de emprego.

Or. et

Alteração 184
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter em conta 
que a procura de mão-de-obra tem de ser 
aumentada através de políticas 
macroeconómicas para o crescimento 
sustentável, bem como de políticas de 
inovação e regionais para reforço do 
investimento e da criação de emprego. É 
necessário criar mais empregos para 
desenvolver uma economia mais "verde", 
mais inteligente, mais digna e mais 
inclusiva.
Os parceiros sociais e os empregadores 
devem assumir um papel mais 
preponderante na identificação das 
actuais oportunidades do mercado de 
trabalho, bem como no aumento da 
produtividade e da qualidade de trabalho.
Os Estados-Membros devem aumentar a 
taxa de emprego através de medidas de 
activação, em particular para as minorias 
étnicas, incluindo os Roma.
Os Estados-Membros devem aumentar a 
participação da mão-de-obra através de 
políticas destinadas a promover a 
igualdade dos géneros e a igualdade da 
remuneração entre homens e mulheres, 
com vista a reduzir a disparidade salarial 
entre géneros para 0-5%, até 2020.
Os Estados-Membros devem elaborar os 
programas adequados para apoiar as 
famílias monoparentais, dedicando 
particular atenção às condições das 
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crianças.
Os Estados-Membros devem garantir a 
oferta de uma proposta de emprego ou 
formação aos jovens com idade máxima 
de 25 anos, que tenham estado 
desempregados durante três meses.
Os incentivos fiscais, os requisitos de 
emprego de jovens nos contratos públicos 
e um pacto relativo ao emprego dos jovens 
entre os governos e os parceiros sociais e 
empregadores deve constituir garante de 
maior acesso dos jovens ao mercado de 
trabalho.
Os Estados-Membros devem tomar 
medidas rigorosas para desincentivar os 
sectores da economia paralela ocupados 
por mão-de-obra ilegal que produz mais 
efeitos nocivos para o mercado da UE, e 
não apenas fomentar medidas destinadas 
a proteger a sua mão-de-obra interna;  os 
Estados-Membros devem avaliar as 
consequências de uma decisão que 
provoque uma abertura total do mercado 
de trabalho a todos os cidadãos da UE.
Os instrumentos nacionais e europeus de 
microfinanciamento devem conter 
programas específicos, dirigidos aos 
jovens e às mulheres, que assegurem um 
rendimento mínimo no primeiro ano após 
a criação da empresa, no intuito de tornar 
o empreendedorismo uma opção real.
Os centros de emprego devem 
disponibilizar formação profissional 
personalizada e acesso a Internet de alta 
velocidade a quem procura emprego, no 
sentido de facilitar a procura de emprego 
em condições ideais.
O número de trabalhadores pobres deve 
ser reduzido mediante a garantia de um 
salário mínimo, convencionado por lei ou 
por negociação colectiva, e a inexistência 
de discriminação em matéria de protecção 
social.
Os Estados-Membros devem atender ao 
princípio de que é necessário melhorar o 
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equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada, se necessário tornando mais 
rigorosas as normas jurídicas para 
reforçar a protecção relativamente ao 
trabalho precário.
Os Estados-Membros devem reduzir a 
taxa de trabalho não declarado através de 
um sistema harmonizado à base de 
incentivos, aumentos fiscais e coimas.
Os sistemas de seguro de desemprego 
devem evoluir para sistemas de seguro de 
emprego, mediante a garantia de um 
emprego, reciclagem ou uma actividade 
de utilidade social para cada pessoa 
desempregada.  A cada pessoa que fica 
desempregada deve ser proporcionada 
uma nova oportunidade, dentro de um 
período de tempo razoável. No caso dos 
jovens, este período deve ser curto, no 
máximo de quatro meses, e no caso de 
pessoas mais experientes, no máximo de 
doze meses.

Or. en

Alteração 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 186
Ilda Figueiredo

Proposta de decisão
Anexo – 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 

A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável nas vertentes social e 
ambiental, e de aumentar os níveis de 
participação, nomeadamente no que se 
refere às pessoas pouco qualificadas, os 
Estados-Membros devem adaptar os 
sistemas fiscais e de prestações sociais, 
bem como aumentar a capacidade dos 
serviços públicos para prestarem a 
assistência necessária. Os 
Estados-Membros devem aumentar a taxa 
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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.

de participação da mão-de-obra, através de 
políticas destinadas a promover o conceito 
de TRABALHO DIGNO, a igualdade entre 
géneros, a igualdade da remuneração para 
trabalho igual ou de igual valor e a 
integração de jovens, deficientes, 
migrantes e outros grupos vulneráveis no 
mercado de trabalho. A este respeito é 
necessária uma Garantia Europeia da 
Juventude que assegure a todos os jovens 
da UE o direito a receber uma proposta de 
emprego adequada e bem remunerada, 
coadunada com as suas qualificações e 
competências, um estágio, formação 
profissional suplementar ou uma 
combinação de trabalho e formação 
profissional imediatamente após o 
desemprego. 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 a 
redução do tempo de trabalho sem perda 
de remuneração e assim 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. Além disso, as 
políticas de conciliação da vida 
profissional com a vida familiar devem 
reforçar a segurança na transição com 
base numa boa protecção laboral, 
reforçando os direitos sociais e a 
protecção social, de modo a prevenir os 
riscos ligados ao rendimento e a 
assegurar a manutenção e a aquisição dos 
direitos à pensão e à cobertura dos 
cuidados de saúde, entre outros, durante 
os períodos de transição entre empregos, 
bem como durante os períodos de licença 
(por exemplo, prestação de cuidados a 
uma pessoa a cargo, ensino e formação 
suplementares, licenças sabáticas, etc.).
Os Estados-Membros devem promover a 
conciliação da vida profissional com a 
vida familiar igualmente mediante uma 
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redução inequívoca do tempo médio de 
trabalho semanal, bem como de uma 
redução inequívoca do tempo máximo de 
trabalho legal e de uma limitação 
rigorosa das horas extraordinárias. 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 muito 
apreciados, em particular, os serviços 
sociais, bem como promover a inovação 
social. O acesso ao mercado de trabalho 
por parte dos jovens e dos novos 
trabalhadores deve ser permitido 
mediante uma limitação efectiva da vida 
profissional.

Or. en

Alteração 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – 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 

A fim de promover o desenvolvimento 
sustentável em termos sociais e 
ambientais e de aumentar os níveis de 
participação, nomeadamente no que se 
refere às pessoas pouco qualificadas, os 
Estados-Membros devem adaptar os 
sistemas fiscais e de prestações sociais, 
bem como aumentar 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 conceito 
de TRABALHO DIGNO, a igualdade entre 
géneros, a igualdade da remuneração para 
trabalho igual ou de igual valor e a 
integração de jovens, deficientes, 
migrantes e outros grupos vulneráveis no 
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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.

mercado de trabalho. A este respeito é 
necessária uma Garantia Europeia da 
Juventude que assegure a todos os jovens 
da UE o direito a receber uma oferta de 
emprego adequada e bem remunerada, de 
acordo com as suas qualificações e 
competências, um estágio, formação 
profissional suplementar ou combinação 
de trabalho e formação profissional 
imediatamente após o desemprego. 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 a 
redução do tempo de trabalho sem perda 
de remuneração e assim 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. Além disso, as 
políticas de conciliação da vida 
profissional com a vida familiar devem 
reforçar a segurança na transição com 
base numa boa protecção laboral, 
reforçando os direitos sociais e a 
protecção social, de modo a prevenir os 
riscos ligados ao rendimento e a 
assegurar a manutenção e a aquisição dos 
direitos à pensão e à cobertura dos 
cuidados de saúde, entre outros, durante 
os períodos de transição entre empregos, 
bem como durante os períodos de licença 
(por exemplo, prestação de cuidados a 
uma pessoa a cargo, ensino e formação 
suplementares, licenças sabáticas, etc.).
Os Estados-Membros devem promover a 
conciliação da vida profissional com a 
vida familiar igualmente mediante uma 
redução inequívoca do tempo médio de 
trabalho semanal, bem como de uma 
redução inequívoca do tempo máximo de 
trabalho legal e de uma limitação 
rigorosa das horas extraordinárias. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
suprimir os obstáculos à inserção 
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profissional de novos trabalhadores e 
apoiar o trabalho por conta própria, bem 
como a criação de emprego em domínios 
como o emprego «verde» e muito 
apreciados, em particular, os serviços 
sociais, bem como promover a inovação 
social. O acesso ao mercado de trabalho 
por parte dos jovens e dos novos 
trabalhadores deve ser permitido 
mediante uma limitação efectiva da vida 
profissional.

Or. en

Alteração 188
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 de alta 
qualidade e a inovação na organização do 
trabalho, devem visar aumentar as taxas de 
emprego, nomeadamente entre os jovens, 
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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.

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 adoptar medidas para promover a 
participação do pai na acolhimento de 
crianças.  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. Deve ser 
elaborado um relatório periódico sobre a 
situação dos rendimentos das mulheres e 
dos homens.

Or. de

Alteração 189
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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, reduzindo a 
pressão fiscal sobre o trabalho, e adoptar 
medidas destinadas a responder aos 
desafios demográficos, quer apoiando 
fortemente a reprodução social, quer 
integrando os imigrantes no mercado de 
trabalho, aumentando a taxa de 
actividade para garantir o financiamento 
de sistemas de segurança social 
adequados e sustentáveis e de serviços 
públicos acessíveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros devem aumentar a taxa 
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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.

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.

Or. it

Alteração 190
Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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.

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. Além do mais, os 
Estados-Membros deverão reforçar as 
formas de auto-emprego tanto individual
como colectivo através de formas de 
empresa de economia social. Apoiarão as 
empresas de economia social como fonte 
importante de criação de emprego uma vez 
que dependem menos do ciclo empresarial 
e prestam com frequência serviços que 
requerem um uso intensivo de mão-de-
obra e são socialmente úteis.

Or. es

Alteração 191
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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.

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. De igual modo, há que 
prestar uma especial atenção ao 
teletrabalho, incentivando os 
Estados-Membros a adoptar medidas 
sociais e fiscais que permitam o 
desenvolvimento desta forma de 
actividade. 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.

Or. fr

Alteração 192
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 3
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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 bem como dos grupos distantes 
dos grandes centros económicos e 
populacionais recorrendo às novas 
tecnologias. As políticas de conciliação da 
vida profissional com a familiar, com o 
acesso a estruturas de acolhimento de 
crianças a preços acessíveis, prestações 
sociais 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 e 
a desigualdade de tratamento 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.

Or. el
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Alteração 193
Tadeusz Cymański

Proposta de decisão
Anexo – 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. 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 e 
a prestação de cuidados, bem como 
promover a inovação social.

Or. pl
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Alteração 194
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Anexo – 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 a nível de direcção 
e 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.

Or. nl
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Alteração 195
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo – 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. 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. No âmbito da 
melhoria do funcionamento e do 
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desempenho do mercado de trabalho, os 
Estados-Membros devem associar 
activamente os parceiros sociais à 
elaboração da política nacional e devem 
respeitar plenamente os seus direitos, em 
conformidade com as legislações e 
práticas nacionais, na celebração e 
aplicação de convenções colectivas.

Or. en

Alteração 196
Elizabeth Lynne

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 não discriminação, a igualdade 
da remuneração entre homens e mulheres e 
a integração de jovens, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, 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 
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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.

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, reconhecer e apoiar o 
trabalho por conta própria e os 
trabalhadores independentes, bem como a 
criação de emprego em domínios como o 
emprego «verde» e a prestação de 
cuidados, bem como promover a inovação 
social.

Or. en

Alteração 197
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Anexo – 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, 

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, de mulheres com mais de 45 anos, 
de minorias étnicas, incluindo os Roma, 
de 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 198
Marian Harkin

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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, cuidadores, 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 199
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Neste contexto, os recursos do Fundo 
Social Europeu devem ser inteiramente 
utilizados para aumentar a 
empregabilidade e a qualidade do 
emprego com medidas de desenvolvimento 
de aptidões pessoais e de cumprimento 
dos requisitos de qualidade em empregos 
excepcionais. No intuito de promover a 
mobilidade profissional, é necessário que 
os Estados-Membros aumentem a 
receptividade das pessoas à mobilidade, 
concedendo incentivos para o efeito.
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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.

Or. en

Alteração 200
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Neste contexto, os recursos do Fundo 
Social Europeu devem ser inteiramente 
utilizados para aumentar a 
empregabilidade e a adaptabilidade da 
mão-de-obra. No intuito de promover a 
mobilidade profissional, é necessário que 
os Estados-Membros aumentem a 
receptividade das pessoas à mobilidade, 
concedendo incentivos para o efeito.
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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.

Or. en

Alteração 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Com vista a alcançar o pleno emprego e a 
fazer face aos problemas encontrados 
pelos trabalhadores não qualificados num 
mercado de trabalho complexo, os 
Estados-Membros devem reorientar as 
suas políticas laborais para o 
aperfeiçoamento profissional e/ou acções 
de reconversão, e propostas de trabalho 
imediatas, paralelamente a uma 
reavaliação dos sistemas fiscal e de 
prestações sociais, bem como da 
capacidade dos serviços públicos de 
concederem o apoio e os incentivos 
necessários à criação de emprego e 
assegurando ao mesmo tempo a 
estabilidade financeira. Os 
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Estados-Membros devem assegurar que 
as alterações ao sistema fiscal e de 
prestações sociais beneficiem as empresas 
e os contratos de trabalho a termo incerto, 
e fazer diligências no sentido da 
remuneração acordada em matéria de 
negociação colectiva, garantindo 
simultaneamente a sustentabilidade 
financeira.

Or. en

Alteração 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A implementação de legislação da UE 
contra a discriminação e relativa à 
conciliação da vida profissional com a 
vida familiar também tem de ser 
melhorada, assim como a informação e a 
consulta dos trabalhadores e uma melhor 
implementação das Directivas relativas à 
instituição de Conselhos de Empresa 
Europeus.

Or. en

Alteração 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Anexo – Orientação 7 – parágrafo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros promovem o 
instrumento de microfinanciamento 
europeu como um exemplo de como 
combinar medidas económicas e sociais 
para aumentar o crescimento económico e 
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o emprego.
Os instrumentos nacionais e europeus de 
microfinanciamento devem ser 
acompanhados de programas específicos 
de formação e de orientação pedagógica, 
bem como de regimes de prestações 
sociais que assegurem um rendimento 
mínimo no primeiro ano após a criação 
da empresa, no intuito de tornar o 
empreendedorismo uma opção real.

Or. en

Alteração 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fomentar e 
investir igualmente nos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo o emprego, a 
saúde e os serviços de alojamento que 
tenham de ser financiados em suficiente 
medida.

Or. en

Alteração 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

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 

As fracas perspectivas de crescimento nos 
próximos anos, aliadas à decisão dos 
Estados-Membros de consolidação 
orçamental precoce, podem ter 
consequências nefastas para o emprego, 
na Europa, implicando a perda eventual 
de até cinco milhões de postos de trabalho 
adicionais. Os Estados-Membros devem 
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trabalho dos jovens, dos trabalhadores 
mais idosos e dos trabalhadores pouco 
qualificados, bem como de uma melhor 
integração dos migrantes legais.

guiar as suas políticas económicas e a 
estratégia da UE 2020 pelo objectivo de 
alcançar uma meta de criação de emprego 
a médio prazo de, em termos líquidos, no 
mínimo, quatro milhões de novos postos 
de trabalho (dignos e predominantemente 
"verdes"), até 2014. Os Estados-Membros
devem, por conseguinte, reforçar a 
procura no mercado de trabalho e 
aumentar o investimento no crescimento 
mediante um aumento do lado das 
receitas dos orçamentos nacionais e 
europeu, através de instrumentos como as 
euro-obrigações ou o combate vigoroso ao 
emprego não declarado e à fraude fiscal.

Or. en

Alteração 206
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

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.

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, dos 
trabalhadores pouco qualificados e dos 
deficientes bem como de uma melhor 
integração dos migrantes legais.

Or. el

Alteração 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4
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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.

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 do aumento para 
90% da 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.

Or. pl

Alteração 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

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.

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 - em 
particular das mulheres mais idosas - e 
dos trabalhadores pouco qualificados, bem 
como de uma melhor integração dos 
migrantes.

Or. de



PE442.935v02-00 148/233 AM\820832PT.doc

PT

Alteração 209
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

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.

O grande objectivo das políticas relativas 
ao mercado de trabalho 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.

Or. nl

Alteração 210
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

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.

O grande objectivo da UE, com base no 
qual os Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, consiste em 
assegurar, até 2020, taxas 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.

Or. en
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Alteração 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Artigo 7 – Orientação 7 – parágrafo 4 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- A taxa de emprego feminino deveria 
aumentar para 75%, incluindo, pelo 
menos, 50% de emprego que permita 
independência económica.

Or. en

Alteração 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4 – subparágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- A taxa de emprego para pessoas com 
idades compreendidas entre 55 e 64 anos 
deveria ser aumentada para 60%.

Or. en

Alteração 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4 – subparágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- A taxa de desemprego entre os jovens 
não deveria ser superior à taxa de 
desemprego geral e deveria ser reduzida 
para 10%, até 2015.

Or. en
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Alteração 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4 – subparágrafo 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Deveria ser instituída em todos os 
Estados-Membros uma Garantia 
Europeia da Juventude que garanta um 
emprego, instrução ou formação 
profissional complementar a todos os 
jovens com idade inferior a 25 anos, após 
um período máximo de quatro meses no 
desemprego.

Or. en

Alteração 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 8: Desenvolver uma mão-
de-obra qualificada em resposta às 
necessidades do mercado de trabalho, 
promover a qualidade de emprego e a
aprendizagem ao longo da vida

Orientação n.º 8: Melhorar o nível do 
ensino, da formação e do 
aperfeiçoamento profissionais entre os 
trabalhadores e promover a aprendizagem 
ao longo da vida

Or. de

Alteração 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – Título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 8: Desenvolver uma mão-
de-obra qualificada em resposta às 
necessidades do mercado de trabalho, 

Orientação n.º 8: Desenvolver uma mão-
de-obra qualificada, fortalecer o trabalho 
digno e promover a qualidade de emprego 
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promover a qualidade de emprego e a 
aprendizagem ao longo da vida

e a aprendizagem ao longo da vida

Or. en

Alteração 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – Título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 8: Desenvolver uma mão-
de-obra qualificada em resposta às 
necessidades do mercado de trabalho, 
promover a qualidade de emprego e a 
aprendizagem ao longo da vida

Orientação n.º 8: Promover a qualidade do 
emprego e a aprendizagem ao longo da 
vida e desenvolver uma mão-de-obra 
competente

Or. en

Alteração 218
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais na redução da taxa 
de abandono escolar para um nível 
inferior a 10%, até 2020, aumentando 
simultaneamente a proporção da 
população com idades compreendidas 
entre 30 e 34 anos, que possua um 
diploma de ensino superior ou equivalente 
para, pelo menos, 40%.

Or. en
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Alteração 219
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
facilitando para o efeito a aquisição de 
conhecimentos e qualificações adequadas 
que dêem resposta à procura actual e futura 
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.

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
facilitando para o efeito a aquisição de 
conhecimentos e qualificações adequadas 
que dêem resposta à procura actual e futura 
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, flexibilizar as regras que 
permitem que nacionais de um 
Estado-Membro beneficiem das 
prestações de seguro de desemprego 
noutro Estado-Membro, encorajar a 
criação de empresas, nomeadamente pelos 
trabalhadores, simplificando os trâmites 
administrativos e optando por imposições 
fiscais e contribuições sociais vantajosas 
no início da actividade, encorajar a 
acumulação de um emprego com uma 
reforma, 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, se necessário 
mediante a atribuição de ajudas às 
empresas ou através de incentivos fiscais 
ou sociais, melhorando simultaneamente a 
formação, as qualificações e a experiência 
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de trabalhadores altamente qualificados, 
incluindo os da área da investigação.

Or. fr

Alteração 220
Silvia Costa

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
facilitando para o efeito a aquisição de 
conhecimentos e qualificações adequadas 
que dêem resposta à procura actual e futura 
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.

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
facilitando para o efeito a aquisição de 
conhecimentos e qualificações adequadas 
que dêem resposta à procura actual e futura 
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 integrando todos os 
recursos - comunitários, nacionais, 
regionais, públicos e privados - e 
identificando, através de políticas 
selectivas, os sectores e os indivíduos que 
devem ser os destinatários prioritários das 
intervenções.  Os parceiros sociais devem 
não só disponibilizar os recursos 
necessários, mas também mobilizar-se 
para regulamentar formas inovadoras de 
combinar tempo de trabalho e tempo de 
formação, prestando especial atenção aos 
aspectos relacionados com a igualdade 
entre homens e mulheres e com a 
conciliação entre vida profissional e vida 
privada.  Devem igualmente ser previstas 
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, com base no sistema europeu 
EQF (European Qualifications 
Framework - Quadro Europeu das 
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Qualificações), que a Comissão deve 
adoptar definitivamente sem mais 
delonga, 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.

Or. it

Alteração221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – 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
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 

Os Estados-Membros devem promover
uma ampla oferta de formações e de
qualificações que permita aos 
trabalhadores sujeitos a permanentes 
processos de reconversão e transformação 
nos três sectores do mercado de trabalho  
obter um emprego permanente e a tempo 
inteiro, capaz de lhes garantir a 
subsistência e que lhes permita a sua 
participação em termos sociais e 
culturais. 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, a qualquer 
momento, da possibilidade de melhorarem 
as suas qualificações, bem como por 
políticas de migração e integração bem 
calibradas. Os Estados-Membros têm de
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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.

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 combate à 
discriminação, no que diz respeito ao 
acesso à formação e ao aperfeiçoamento 
profissionais; ao mesmo tempo, cabe 
melhorar a formação, as qualificações e a 
experiência de trabalhadores qualificados, 
incluindo os da área da investigação.

Or. de

Alteração 222
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
garantindo para o efeito um fornecimento 
adequado de conhecimentos e 
qualificações que assegure a 
correspondência com a actual e futura 
procura no mercado de trabalho. A 
necessária mudança para uma economia 
mais sustentável exigirá um 
desenvolvimento permanente de 
competências. Os Estados-Membros
devem, por conseguinte, adaptar os seus 
sistemas de formação de modo a 
assegurar que a mão-de-obra possa 
ajustar as suas competências às 
necessidades do mercado de trabalho de 
uma economia sustentável, assente em 
modelos de formação baseados no saber-
fazer. Um ensino inicial de qualidade e 
uma formação profissional atraente devem 
ser complementados com incentivos 
eficazes para a aprendizagem ao longo da 
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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.

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.

Or. en

Alteração 223
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
garantindo para o efeito um fornecimento 
adequado de conhecimentos e 
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 com as necessárias
sinergias entre o sistema educativo e o 
mercado de trabalho 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 
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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.

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 que perderam o seu trabalho, 
melhorando simultaneamente a formação, 
as qualificações e a experiência de 
trabalhadores altamente qualificados, 
incluindo os da área da investigação.

Or. el

Alteração 224
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

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

obstáculos à mobilidade profissional e 
geográfica dos trabalhadores, devendo aqui 
ter-se em conta a mobilidade dos direitos 
sociais adquiridos, e promover a aquisição 
de competências transversais e de 
criatividade. Neste contexto, convém
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. Uma 
regulamentação uniforme em matéria de 
qualificações e competências é desejável 
para a promoção da mobilidade nos 
mercados de trabalho no espaço europeu.

Or. nl

Alteração 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
facilitando para o efeito a aquisição de 
conhecimentos e qualificações adequadas 
que dêem resposta à procura actual e futura 
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 

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
facilitando para o efeito a aquisição de 
conhecimentos e qualificações adequadas 
que dêem resposta à procura actual e futura 
no mercado de trabalho e permitindo que 
as pessoas, em cada fase da sua vida, se 
dotem de maiores e melhores 
competências profissionais, condição 
necessária para um crescimento efectivo e 
sustentável. 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 
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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, 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.

Or. it

Alteração 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

Os Estados-Membros devem promover a 
produtividade e a empregabilidade, 
garantindo para o efeito um fornecimento 
adequado de conhecimentos e 
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. Os 
Estados-Membros devem conceder uma 
"segunda oportunidade" aos jovens com 
idades compreendidas entre 25 e 35 anos, 
incluindo uma proposta obrigatória de 
ensino e de formação profissional. Devem 
ainda assegurar que todos os adultos 
disponham da possibilidade de melhorarem 
as suas qualificações, por meio de políticas 
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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.

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.

Or. en

Alteração 227
Marian Harkin

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

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

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 e mais jovens, melhorando 
simultaneamente a formação, as 
qualificações e a experiência de 
trabalhadores altamente qualificados, 
incluindo os da área da investigação.

Or. en

Alteração 228
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

As ofertas de ensino de base de elevada 
qualidade e de formação profissional 
aliciante, que se coadunem com os 
requisitos da indústria e com a futura 
procura no mercado de trabalho são 
prioritárias para os Estados-Membros.
Devem ser complementadas com 
segundas oportunidades profissionais e 
incentivos eficazes para a aprendizagem ao 
longo da vida, pelo que os parceiros 
sociais são instados a indicar as datas e 
também a apoiar financeiramente a 
formação profissional. Em particular, os 
Estados-Membros devem reduzir a taxa de 
abandono escolar para menos de 10% e 
completar a política de migração e 
integração com meios para a 
aprendizagem de línguas e estudos 
sociais. Os Estados-Membros devem 
igualmente desenvolver sistemas para 
reconhecer os conhecimentos e as 
competências adquiridas.
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empregabilidade dos trabalhadores mais 
idosos, melhorando simultaneamente a 
formação, as qualificações e a 
experiência de trabalhadores altamente 
qualificados, incluindo os da área da 
investigação.

Or. en

Alteração 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A almejada mobilidade geográfica e 
transfronteiras por parte dos 
empregadores não pode provocar uma 
deterioração das condições de trabalho, 
nem uma diminuição dos direitos à 
pensão e do subsídio de desemprego. A 
mobilidade geográfica jamais deve 
provocar a diminuição dos padrões 
sociais.

Or. en

Alteração 230
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Importa promover estratégias eficientes 
de aprendizagem ao longo da vida, 
abertas a todos nas escolas, nas empresas 
e nas entidades públicas, incluindo 
incentivos adequados e mecanismos de 
partilha de custos destinados a melhorar a 
participação na formação contínua e no 
local de trabalho ao longo da vida, 
nomeadamente para os trabalhadores 
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pouco qualificados e para os 
trabalhadores mais idosos.
Os Estados-Membros devem elaborar 
planos de carreira individuais a fim de 
proporcionar estágios a pessoas à procura 
de emprego.
Deve ser assegurada uma transição justa 
para empregos "verdes", que permita 
uma transição suave para os sectores 
ecológicos através da reciclagem de 
trabalhadores, apoiada a nível nacional e 
regional.
Todos os recursos humanos, 
competências e conhecimentos devem ser 
utilizados concedendo às mulheres 
igualdade de oportunidades na formação 
contínua e na aprendizagem ao longo da 
vida.

Or. en

Alteração 231
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve incluir, no quadro do 
programa de aprendizagem ao longo da 
vida, uma nona vertente de formação 
relativa ao ambiente, às alterações 
climáticas e ao desenvolvimento 
sustentável, que é essencial numa 
sociedade do conhecimento.

Or. en

Alteração 232
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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.

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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, prevenindo a 
segregação com base no sexo no acesso às 
possibilidades de emprego e de formação 
de qualidade. 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. Na perspectiva de uma 
política de mercado de trabalho 
equilibrada, devem ser criados empregos 
dignos, dotados de um salário justo e de 
um elevado nível de protecção da saúde.
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 
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Estados-Membros no intuito de apoiar 
estes objectivos.

Or. de

Alteração 233
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 estabelecimentos de 
ensino ou de formação, os 
Estados-Membros, em cooperação com os 
parceiros sociais, devem criar 
mecanismos destinados a ajudá-los a 
encontrar um primeiro emprego, a 
adquirirem experiência profissional ou a 
terem novas oportunidades em matéria de 
ensino e formação, incluindo estágios 
profissionais intervindo 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 

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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, promover o 
espírito empresarial e melhorar a 
capacidade de antecipar os requisitos de 
qualidade. O desenvolvimento de recursos 
humanos, de qualificações mais elevadas 
e de formação mais avançada deve ser 
financiado através de uma contribuição 
financeira conjunta por parte dos 
particulares, dos empregadores e dos 
governos. O acesso a formação geral e 
profissional de elevada qualidade e a 
reintegração das pessoas que abandonam 
a escola no sistema educativo deve ser 
possível para toda a gente, a qualquer 
momento.
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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.

Os Estados-Membros devem adaptar os 
investimentos no sistema educativo para 
alcançar o objectivo de aumentar o nível 
de competências entre a população activa, 
tendo igualmente em conta a 
aprendizagem em contextos informais e 
não formais. Assim sendo, as reformas 
relativas à empregabilidade, em 
particular, devem visar garantir, mediante 
formação e conhecimentos no domínio 
das tecnologias de informação e da 
comunicação (TIC), a aquisição de 
competências fundamentais de que 
qualquer trabalhador necessita para ser 
bem sucedido numa economia baseada no 
conhecimento. Devem ser tomadas 
medidas para garantir que a mobilidade 
dos jovens e dos docentes no ensino passe 
a ser a regra. Os Estados-Membros devem 
melhorar a abertura e a importância dos 
sistemas de ensino gerais e de formação 
profissional, criando nomeadamente para 
o efeito quadros de qualificação nacionais 
que possibilitem vias de aprendizagem
flexíveis, e fomentando parcerias entre 
instituições de ensino geral e de formação 
profissional e o mundo laboral, no intuito 
de aumentar consideravelmente a 
proporção de cursos superiores e 
profissionalizantes de elevado nível.

Or. en

Alteração 234
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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.

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 
estabelecimentos de ensino ou de 
formação, os Estados Membros, em 
cooperação com os parceiros sociais, 
devem criar mecanismos destinados a 
ajudá-los a encontrar um primeiro 
emprego, se necessário através de 
incentivos fiscais ou sociais, a adquirirem 
experiência profissional ou a terem novas 
oportunidades em matéria de ensino e 
formação, incluindo estágios profissionais 
intervindo rapidamente quando os jovens 
perdem o emprego, nomeadamente através 
de um acompanhamento individual. 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. Neste 
sentido, os Estados-Membros devem 
tomar medidas de publicidade que 
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permitam dar a conhecer o objectivo 
destes fundos e as suas condições de 
utilização.

Or. fr

Alteração 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 

É necessário elaborar modelos de partilha 
de responsabilidades pelo 
desenvolvimento contínuo de 
competências entre o Estado, os 
empregadores e os trabalhadores. Em 
colaboração com os parceiros sociais e 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. É 
fundamental criar as condições para 
mulheres e raparigas se inserirem nos 
sectores em que as mulheres estão 
fortemente sub-representadas e combater 
os estereótipos que ainda dominam estas 
profissões para garantir igualdade dos 
géneros e oferta de mão-de-obra. 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. Os 
orçamentos nacionais e o orçamento da 
UE, incluindo o Fundo Social Europeu e 
o Fundo Europeu para a Globalização, 
devem ser coordenados e orientados no 
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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.

sentido de preparar a mão-de-obra para 
uma economia sustentável. 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.

Or. en

Alteração 236
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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, 

Em colaboração com os parceiros sociais e 
a sociedade civil, os Estados-Membros
devem melhorar o acesso à formação, 
incluindo a formação profissional, 
reforçar a orientação escolar e profissional, 
em conjugação com a informação 
sistemática sobre novas possibilidades e 
oportunidades de emprego, bem como 
promover o espírito empresarial e melhorar 
a capacidade de antecipar os requisitos de 
qualidade. O desenvolvimento de recursos 
humanos, de qualificações mais elevadas 
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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.

e de formação mais avançada deve ser 
financiado através de uma contribuição 
financeira conjunta por parte dos 
particulares, dos empregadores e dos 
governos. O acesso a formação geral e 
profissional de elevada qualidade e a 
reintegração das pessoas que abandonam 
a escola no sistema educativo deve ser 
possível para toda a gente, a qualquer 
momento. Os Estados-Membros devem 
adaptar os investimentos no sistema 
educativo e melhorar a sua eficiência e 
eficácia para alcançar o objectivo de 
aumentar o nível de competências entre a 
população activa. Assim sendo, as 
reformas relativas à empregabilidade, em 
particular, devem visar garantir, mediante 
formação e conhecimentos no domínio 
das tecnologias de informação e da 
comunicação (TIC), a aquisição de 
competências fundamentais de que 
qualquer trabalhador necessita para ser 
bem sucedido numa economia baseada no 
conhecimento. Devem ser tomadas 
medidas para garantir que a mobilidade 
dos jovens e dos docentes no ensino passe 
a ser a regra. Os Estados-Membros devem 
melhorar a abertura e a importância dos 
sistemas de ensino gerais e de formação 
profissional, criando nomeadamente para 
o efeito quadros nacionais de qualificação 
que possibilitem em ensino flexível e 
fomentando parcerias entre instituições 
de ensino geral e de formação 
profissional e o mundo laboral, no intuito 
de aumentar consideravelmente a 
proporção de cursos superiores e 
profissionalizantes de elevado nível.

Or. en

Alteração 237
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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.

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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, incentivar 
os investimentos em sectores inovadores 
que podem criar novos postos de trabalho, 
tanto no decurso da investigação como na 
aplicação das inovações 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 
de qualidade e com as indispensáveis 
prestações sociais 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.
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Or. el

Alteração 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 

Em colaboração com os parceiros sociais e 
as empresas, os Estados-Membros devem 
melhorar o acesso à formação, reforçar a 
orientação escolar e profissional, em 
conjugação com a informação sistemática e
correspondentes incentivos respeitantes a
novas possibilidades e oportunidades em 
matéria de emprego, bem como promover
a participação empresarial na formação e
no aperfeiçoamento, e melhorar a 
capacidade de antecipar as necessidades 
em matéria de qualificações. Há que 
promover o investimento no planeamento 
e 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 jovens que sejam ou não 
titulares de um diploma de habilitações 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 
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Estados-Membros no intuito de apoiar 
estes objectivos.

capacidade de os sistemas de educação e de 
formação darem resposta a domínios de 
emprego promissores. Os fundos da UE 
devem ser plenamente mobilizados pelos 
Estados-Membros no intuito de apoiar 
estes objectivos.

Or. de

Alteração 239
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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. A promoção 
de contactos entre as instituições de 
ensino e as empresas deve zelar para 
melhor adequar mutuamente a oferta de 
ensino e as necessidades do mercado de 
trabalho. 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 
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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.

estágios profissionais pagos 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.

Or. nl

Alteração 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 
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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.

destinados a apoiar os recém-licenciados a 
encontrar um emprego inicial ou novas 
oportunidades em matéria de ensino e 
formação, incluindo estágios profissionais 
orientados para a aquisição de 
qualificações profissionais e a 
possibilidade de obter emprego, 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.

Or. pl

Alteração 241
Elizabeth Lynne

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e
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 

Em colaboração com os parceiros sociais, 
as empresas e todas as partes interessadas, 
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 
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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.

conjunta por parte dos governos, dos 
particulares e dos empregadores. A fim de 
apoiar os jovens, as pessoas mais idosas, 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, se 
necessário, 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 e formação 
não profissional para todas as idades, 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.

Or. en

Alteração 242
Marian Harkin

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 

Em colaboração com os parceiros sociais e 
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 o 
desenvolvimento das PME e melhorar a 
capacidade de antecipar as necessidades 
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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.

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.

Or. en

Alteração 243
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem reforçar os 
seus investimentos nas infra-estruturas 
dos transportes, da energia, das 
telecomunicações e de TI, e utilizar a 
totalidade das verbas ao abrigo dos 
Fundos Estruturais europeus, cujas 
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regras devem ser transparentes e os 
procedimentos simplificados, a fim de 
promover a participação de potenciais 
beneficiários em programas financiados 
pela UE. Para este efeito, e na perspectiva 
de uma abordagem integrada, os 
Estados-Membros devem criar sinergias 
entre as suas políticas de coesão e outras 
políticas sectoriais existentes, uma vez que 
a coesão confere força, explora potenciais 
desaproveitados, reduz as diferenças 
estruturais entre países e regiões, 
promove o crescimento e melhora a 
competitividade das regiões da UE num 
mundo globalizado, compensa os efeitos 
da crise económica mundial e gera capital 
social na União.

Or. de

Alteração 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as profissões da área do ensino, 
nomeadamente a de educadora infantil, 
necessitam de melhor reconhecimento 
através de formação contínua avançada e 
da implementação de uma quota de 
géneros.

Or. en

Alteração 245
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem incentivar a 
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actividade de investigação científica por 
parte dos jovens, concedendo bolsas de 
investigação e mobilidade internacional 
no âmbito de programas financiados pelos 
Fundos sociais europeus.

Or. en

Alteração 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de combater o emprego precário e 
de baixa qualidade, a concorrência nociva 
e a fuga ao fisco na UE, os 
Estados-Membros devem criar uma 
abordagem europeia transversal para 
assegurar a qualidade do emprego, 
melhorar as condições de trabalho dos 
mais vulneráveis e combater o dumping 
social. Os Estados-Membros devem, em 
estreita colaboração com os parceiros 
sociais, reforçar o cumprimento, o 
acompanhamento, o controlo e as 
sanções, a criação de empregos 
sustentáveis e uma estratégia para 
empregos sustentáveis e "verdes".

Or. en

Alteração 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de apoiar os jovens e, 
nomeadamente, os jovens sem emprego e 
que não frequentam sistemas de ensino 
ou de formação, os Estados-Membros, em 
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cooperação com os parceiros sociais e a 
sociedade civil, devem criar mecanismos 
destinados a apoiar os recém-licenciados 
a encontrar um primeiro emprego ou 
novas oportunidades em matéria de 
ensino e formação, incluindo estágios 
profissionais, e a intervir rapidamente
quando os jovens perdem o emprego.

Or. en

Alteração 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

O acompanhamento regular do 
desempenho das políticas de 
aperfeiçoamento profissional e a 
antecipação das necessidades deve 
permitir identificar os domínios a 
melhorar e incrementar a capacidade de 
os sistemas de ensino e de formação 
darem resposta às necessidades do 
mercado de trabalho. Os Fundos da UE 
devem ser plenamente mobilizados pelos 
Estados-Membros no com vista a apoiar 
estes objectivos.

Or. en

Alteração 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Importa promover estratégias eficientes 
de aprendizagem ao longo da vida, 
abertas a todos nas escolas, nas empresas 
e nas entidades públicas, incluindo 
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incentivos adequados e mecanismos de 
partilha de custos destinados a melhorar a 
participação na formação contínua e no 
local de trabalho ao longo da vida, 
nomeadamente para os trabalhadores 
pouco qualificados e para os 
trabalhadores mais idosos. É necessário 
melhorar a cooperação entre o ensino, a 
formação e a aprendizagem ao longo da 
vida com base na dependência crescente 
da inovação e da igualdade de
oportunidades. Esta cooperação tem de 
ser financiada com, no mínimo, 7 % do 
PIB.
O ensino e a formação devem conduzir a 
qualificações e competências que as 
pessoas necessitam de ter para obterem 
uma perspectiva de longo prazo no 
mercado de trabalho.
Devem ser abordadas as novas 
necessidades profissionais, as 
competências fundamentais, bem como as 
necessidades futuras, melhorando a 
antecipação e a transparência das 
qualificações, o seu reconhecimento 
efectivo e transfronteiras, e a validação da 
aprendizagem não formal e informal.
Todos os recursos humanos, 
competências e conhecimentos devem ser 
utilizados concedendo às mulheres 
igualdade de oportunidades na formação 
contínua e na aprendizagem ao longo da 
vida.  Até 2014, uma percentagem 
adicional de 15 % de adultos deveria 
participar na aprendizagem ao longo da 
vida. Os empregadores devem ser 
obrigados a conceder e a apoiar a 
formação avançada no contexto da 
aprendizagem ao longo da vida e a 
promover a criação de locais de trabalho 
em função da idade. A formação 
profissional tem de melhorar a 
empregabilidade no caso de encerramento 
de uma empresa.
A este respeito, o ensino deve ser gratuito.
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Or. en

Alteração 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem 
comprometer-se a complementar e a 
coordenar os seus objectivos nacionais no 
sentido de reduzir os desequilíbrios sociais 
e económicos entre regiões.

Or. en

Alteração 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 8-A: Criação de postos de 
trabalho sustentáveis e uma estratégia 
para empregos sustentáveis e "verdes"
Para conseguir uma economia mais 
inteligente, mais sustentável e mais 
inclusiva, a UE precisa de uma estratégia 
de empregos ecológicos que assegure as 
competências, a adaptação dos locais de 
trabalho e a transformação da sociedade.
Uma tal estratégia deverá incluir 
investimentos inteligentes para a criação 
de novos empregos ecológicos; incentivos 
para a transformação de empregos 
existentes em empregos ecológicos;
investimentos em formação profissional e 
na aprendizagem ao longo da vida para 
apoiar os trabalhadores no 
desenvolvimento e permitir a sua 
transição para novos empregos, se 



AM\820832PT.doc 183/233 PE442.935v02-00

PT

necessário; um acordo-quadro sobre a 
segurança no processo de transição, 
incluindo o direito a formação 
profissional e a um nível suficiente de 
segurança social durante a transição de 
emprego; um acordo entre os parceiros 
sociais sobre o direito à formação ao 
longo da vida e à formação no local 
trabalho; e apoio à adaptação de 
competências e da organização no local 
de trabalho, a todos os níveis.
Os Estados-Membros e a UE devem 
orientar os seus esforços de criação de 
emprego para o apoio à transição das 
empresas e dos trabalhadores de sectores 
da indústria em declínio para locais de 
trabalho em sectores onde estejam a ser 
criados empregos novos e sustentáveis;
criar as infra-estruturas de apoio a novas 
áreas da economia dotadas de potencial 
de criação de empregos sustentáveis;
investir na formação, na inovação e na 
investigação, especialmente as PME, na 
sua qualidade de forças motrizes do 
mercado de trabalho; reforçar o potencial 
de emprego dos serviços de interesse 
geral, associando o objectivo de criação 
de emprego aos aspectos de inclusão 
activa; tornar o investimento público 
consentâneo com o emprego de qualidade 
e sustentável.

Or. en

Alteração 252
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 8-A: Reforçar a política de 
coesão social e económica em prol do 
emprego
Os Estados-Membros comprometem-se a 
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desenvolver, complementar, coordenar e 
adaptar os seus objectivos nacionais, a 
nível interno e entre si, por forma a 
reduzir os desequilíbrios no 
desenvolvimento económico entre regiões.
Os Estados-Membros estão conscientes de 
que a política de coesão é um instrumento 
eficaz e de apoio, mas que não está sujeito 
às orientações quando se trata de 
compatibilizar as especificidades 
regionais, apoiar as regiões a superar as 
suas dificuldades socioeconómicas e 
reduzir as disparidades.
Uma abordagem integrada, uma 
governação de múltiplos níveis e 
princípios de parceria devem formar o 
núcleo da governação e as bases da 
estratégia, ao mesmo tempo que às 
entidades regionais e locais, em 
particular, cabe desempenhar um papel 
vital para alcançar os inúmeros 
intervenientes económicos e sociais que 
vivem e produzem na União, em 
particular as PME.
Por conseguinte, a política de coesão não 
é apenas uma fonte estável de dotações 
financeiras, mas também um poderoso 
instrumento de desenvolvimento 
económico e, desse modo, um instrumento 
de emprego para todas as regiões da 
União Europeia.
Os Estados-Membros devem reforçar o 
investimento na infra-estrutura de 
transportes, energia, telecomunicações e 
informática, e fazer pleno uso dos Fundos 
Estruturais europeus.
Deve ser incentivada a participação de 
potenciais beneficiários nos programas 
co-financiados pela União simplificando 
os sistemas de implementação.
Para este efeito, os Estados-Membros
devem criar sinergias entre as respectivas 
políticas de coesão e outras políticas 
sectoriais existentes, em sintonia com 
uma abordagem integrada, uma vez que a 
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coesão não é um factor de custo, mas 
confere mais força, explora o potencial 
não utilizado, reduz as disparidades 
estruturais entre países e regiões, estimula 
o crescimento e melhora a 
competitividade das regiões da UE num 
ambiente globalizado, neutraliza os efeitos 
da crise económica e gera capital social 
na União.

Or. en

Alteração 253
Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Orientação 8-A: Reformar e reforçar a 
política de coesão em prol do emprego
Os Estados-Membros comprometem-se a 
desenvolver, complementar, coordenar e 
adaptar os seus objectivos nacionais, a 
nível interno e entre si, por forma a 
reduzir os desequilíbrios no 
desenvolvimento económico entre as 
regiões.
Os Estados-Membros estão conscientes de 
que a política de coesão é um instrumento 
eficaz e de apoio, mas que não está sujeito 
às orientações quando se trata de 
compatibilizar as especificidades 
regionais, apoiar as regiões a superar as 
suas dificuldades socioeconómicas e 
reduzir as disparidades. A abordagem 
integrada, a governação a vários níveis e 
os princípios  de associação devem 
constituir o núcleo de governação e o 
fundamento da estratégia, enquanto que 
os níveis regionais e locais, em particular, 
devem desempenhar um papel 
fundamental como veículos para chegar 
aos inúmeros agentes económicos e 
sociais que vivem e produzem na União, 
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sobre tudo as PME, especialmente da 
economia social. Assim, a política de 
coesão não é apenas uma fonte de 
dotações financeiras estáveis, mas 
também um poderoso instrumento para o 
desenvolvimento económico e, portanto, 
um instrumento para o emprego em todas 
as regiões da União.

Os Estados-Membros devem investir mais 
na infra-estrutura de transportes, energia, 
telecomunicações e informática, e fazer 
pleno uso dos Fundos Estruturais 
europeus, cujas regras e procedimentos 
devem ser harmonizadas a fim de 
simplificar os sistemas de implementação 
e incentivar a participação de potenciais 
beneficiários dos programas co-
financiados pela União Europeia. Para 
este efeito, os Estados-Membros devem 
criar sinergias entre as respectivas 
políticas de coesão e outras políticas 
sectoriais existentes, em sintonia com 
uma abordagem integrada, uma vez que a 
coesão não é um factor de custo, mas 
confere mais força, explora o potencial 
não utilizado, reduz as disparidades 
estruturais entre países e regiões, estimula 
o crescimento e melhora a 
competitividade das regiões da UE num 
ambiente globalizado, neutraliza os efeitos 
da crise económica e gera capital social 
na União.

Or. es

Alteração 254
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 8-A: Reformar e reforçar a 
política de coesão em prol do emprego
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Os Estados-Membros comprometem-se a 
desenvolver, complementar, coordenar e 
adaptar os seus objectivos nacionais, a 
nível interno e entre si, por forma a 
reduzir os desequilíbrios no 
desenvolvimento económico entre regiões.
Os Estados-Membros estão conscientes de 
que a política de coesão é um instrumento 
eficaz e de apoio, mas que não está sujeito 
às orientações quando se trata de 
compatibilizar as especificidades 
regionais, apoiar as regiões a superar as 
suas dificuldades socioeconómicas e 
reduzir as disparidades. Uma abordagem 
integrada, uma governação de múltiplos 
níveis e princípios de parceria devem 
formar o núcleo da governação e as bases 
da estratégia, ao mesmo tempo que às 
entidades regionais e locais, em 
particular, cabe desempenhar um papel 
vital para alcançar os inúmeros 
intervenientes económicos e sociais que 
vivem e produzem na União, em 
particular as PME. Por conseguinte, a 
política de coesão não é apenas uma fonte 
estável de dotações financeiras, mas 
também um poderoso instrumento de 
desenvolvimento económico e, desse 
modo, um instrumento de emprego para 
todas as regiões da União Europeia.
Os Estados-Membros devem adaptar mais 
investimentos na infra-estrutura de 
transportes, energia, telecomunicações e 
informática, e melhorar a sua eficiência e 
eficácia fazendo pleno uso dos Fundos 
Estruturais europeus cujas regras e 
procedimentos devem ser harmonizadas a 
fim de simplificar os sistemas de 
implementação e incentivar a 
participação de potenciais beneficiários 
dos programas co-financiados pela União 
Europeia. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem criar sinergias e 
complementaridades entre os vários 
instrumentos financeiros disponíveis, no 
intuito de cumprir os complexos 
objectivos da estratégia UE 2020 tendo em 
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vista um crescimento inteligente, inclusivo 
e sustentável e apoiar com maior eficácia 
a maioria das micro-regiões 
desfavorecidas e dos grupos vulneráveis 
que se deparam com desvantagens 
complexas de múltiplas dimensões, uma 
vez que a coesão não é um factor de custo, 
mas confere mais força, explora o 
potencial não utilizado, reduz as 
disparidades estruturais entre países e 
regiões, estimula o crescimento e melhora 
a competitividade das regiões da UE num 
ambiente globalizado, neutraliza os efeitos 
da crise económica e gera capital social 
na União.

Or. en

Alteração 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anexo – Orientação 9 – Título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 9: Melhorar o desempenho
dos sistemas de ensino e de formação a 
todos os níveis e aumentar a participação 
no ensino superior

Orientação n.º 9: Melhorar os sistemas de 
ensino e de formação a todos os níveis e 
aumentar a participação no ensino superior

Or. en

Alteração 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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
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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
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.

generalista e de formação e 
aperfeiçoamento profissionais, 
nomeadamente, no intuito de reforçar o 
nível das qualificações da mão-de-obra na 
UE, permitindo-lhe assim responder a um 
mercado de trabalho em rápida mutação.
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 a viabilizar a mobilidade dos 
jovens e dos docentes em termos de 
aprendizagem. 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
permeáveis, inclusive numa idade 
avançada, 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. 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.
Àquelas pessoas que, por diversas razões, 
não possam participar em nenhum destes 
sistemas, cabe garantir uma protecção 
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social que exceda a prevenção da pobreza.  
Àquelas pessoas que, devido a doença 
e/ou deficiência, fiquem impossibilitadas 
de exercer a sua anterior actividade 
profissional, cabe disponibilizar medidas 
especiais de aperfeiçoamento e/ou 
reconversão profissional.

Or. de

Alteração 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposta de decisão
Anexo – 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 

É necessário colocar a educação e a 
formação no centro das estratégias de 
desenvolvimento da União Europeia,
aumentando o nível e a qualidade do 
ensino e da formação segundo os 
princípios da excelência e da equidade, na 
perspectiva de um novo modelo educativo 
centrado na aprendizagem, assegurando o 
acesso a um ensino de qualidade e à 
formação para todos e melhorando os seus 
resultados. 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 União 
Europeia, 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 
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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 o mundo 
laboral e o mundo do ensino e da 
formação. 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. Com vista a reduzir o 
número de jovens sem emprego e que não 
frequentem estabelecimentos de ensino ou 
de formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce.

baseada no conhecimento, elevando 
consideravelmente o nível dos 
investimentos em I&D, e tirando 
nomeadamente partido da revisão do 
sétimo programa-quadro e da definição 
das novas perspectivas financeiras, em 
particular no intuito de promover a 
empregabilidade, a formação permanente 
e as 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 o mundo 
laboral e o mundo do ensino e da 
formação. 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. Com vista a reduzir o 
número de jovens sem emprego e que não 
frequentem estabelecimentos de ensino ou 
de formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce.

Or. it

Alteração258
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 "verde" e baseada no 
conhecimento, nomeadamente em termos 
de empregabilidade, formação 
complementar ou competências no 
domínio das tecnologias da informação e 
da comunicação. Neste contexto, a 
dimensão da sustentabilidade não se deve 
limitar à formação em empregos 
respeitantes ao ambiente, devendo antes 
ser incorporada em todos os programas de 
formação e em todos os níveis do ensino, e 
passar a constituir um requisito prévio 
para o financiamento. Os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
devem assumir solidariamente a 
responsabilidade por uma gestão da 
transformação com carácter preventivo.
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 
mais aberto a estudantes não tradicionais, 
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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.

Or. en

Alteração259
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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 o mundo 
laboral e o mundo do ensino e da 
formação. 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. Com vista a reduzir o 
número de jovens sem emprego e que não 
frequentem estabelecimentos de ensino ou 
de formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce.

dos docentes em termos de aprendizagem a 
regra geral. De igual modo, seria desejável 
desenvolver a aprendizagem no âmbito do 
ensino superior. 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 o 
mundo laboral e o mundo do ensino e da 
formação. As ajudas públicas relativas a 
estabelecimentos do ensino superior 
devem estar ligadas à obrigação de 
estabelecer parcerias com as empresas.
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. Com vista a reduzir o número 
de jovens sem emprego e que não 
frequentem estabelecimentos de ensino ou 
de formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce.

Or. fr

Alteração260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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. É necessário dar um 
destaque especial à qualidade da 
educação e, no sector do ensino superior, 
à orientação dos estudos para as 
necessidades do mercado de trabalho, a 
fim de limitar o desemprego entre os 
jovens licenciados. 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 
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.

Or. pl
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Alteração 261
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Anexo – 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 
mais aberto a estudantes não tradicionais, 

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 prevenir a 
segregação com base no sexo no acesso à 
formação e ao aperfeiçoamento 
profissionais. 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 
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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.

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. 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.

Or. de

Alteração 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 
mais aberto a estudantes não tradicionais -
como os idosos, as mães que regressam ao 
trabalho após uma licença de 
maternidade ou as pessoas deficientes -, 
devendo ser incrementada a taxa de 
participação no ensino e formação 
destinados à aquisição de qualificações 
profissionais procuradas pelo mercado de 
trabalho. 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.

Or. pl

Alteração 263
Silvia Costa

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 cada vez mais recursos nos 
sistemas de educação e de formação, 
nomeadamente, no intuito de reforçar o 
nível das qualificações da mão-de-obra na 
União Europeia, permitindo-lhe assim 
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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 o mundo 
laboral e o mundo do ensino e da 
formação. 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. Com vista a reduzir o 
número de jovens sem emprego e que não 
frequentem estabelecimentos de ensino ou 
de formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce.

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, 
nomeadamente através da introdução de 
sistemas de avaliação do mérito dos 
docentes segundo parâmetros objectivos, 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 o mundo 
laboral e o mundo do ensino e da 
formação. Há que tornar a profissão de 
docente mais atractiva e mais qualificada, 
através de investimentos contínuos e 
sistemáticos no aperfeiçoamento 
profissional. 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. Com vista a reduzir o 
número de jovens sem emprego e que não 
frequentem estabelecimentos de ensino ou 
de formação, os Estados-Membros devem 
tomar todas as medidas que se impõem 
para impedir o abandono escolar precoce.

Or. it
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Alteração264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Para assegurar o acesso a um ensino de 
qualidade e à formação para todos, e ainda 
melhorar o aproveitamento escolar, os 
Estados-Membros devem evitar cortes 
orçamentais e 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 
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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. 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.

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. 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.

Or. en

Alteração 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O grande objectivo da UE, com base no 
qual os Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, é o de reduzir 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 fixarão os seus 
objectivos nacionais na redução da taxa de 
abandono escolar para 10% até 2014, 
aumentando simultaneamente a proporção 
da população com 30-34 anos com um 
diploma de ensino superior ou equivalente 
para pelo menos 40% até 2014. Devem ser 
tomadas medidas adequadas para 
garantir, a médio e longo prazo, a 
possibilidade de participação de todos na 
sociedade e que a Classificação 
Internacional do Tipo da Educação 3 
(CITE3) possa ser alcançada por todos.

Or. en

Alteração 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

qual Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, é o de reduzir a taxa 
de abandono escolar para 10%, 
aumentando simultaneamente a proporção 
da população com 30-34 anos com um 
diploma de ensino de terceiro nível para 
pelo menos 40% até 2020.

Or. de

Alteração 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 9 – parágrafo 2

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 
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.

O grande objectivo da UE, com base no 
qual Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais, é o de reduzir 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 2014.

Or. en

Alteração 268
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – Título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 10: Promover a integração 
social e combater a pobreza

Orientação n.º 10: Promover a integração 
social e combater a pobreza, 
nomeadamente através da integração no 
mercado de trabalho

Or. en
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Alteração 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – Título

Texto da Comissão Alteração

Orientação n.º 10: Promover a integração 
social e combater a pobreza

Orientação n.º 10: Combater a pobreza e 
promover a integração e a protecção social

Or. en

Alteração 270
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixarão os seus 
objectivos nacionais a fim de reduzir em 
25% o número de cidadãos europeus que 
vivem abaixo dos limiares de pobreza 
nacionais, retirando assim mais de 20 
milhões de pessoas de uma situação de 
pobreza, nomeadamente através do 
emprego e de medidas relativas à política 
de ensino.

Or. en

Alteração 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Para alcançar este objectivo, os
Estados-Membros devem multiplicar os 
seus esforços a fim de erradicar a pobreza 
– incluindo a pobreza dos trabalhadores.
Os esforços dos Estados-Membros com 
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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, 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 
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.

vista a reduzir a pobreza devem ter como 
objectivo promover uma participação
plena e proactiva na vida política, social, 
cultural e económica, 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 preservar 
e concretizar a igualdade de 
oportunidades, assim como o acesso a 
serviços sustentáveis, de elevada qualidade 
e a preços razoáveis, e públicos (incluindo 
serviços em linha, em conformidade com a 
Orientação n.º 4), nomeadamente no 
domínio dos cuidados de saúde e, em 
particular, nos domínios da mediação de 
emprego, da saúde e com incidência 
orçamental. Os Estados-Membros devem 
adoptar medidas proactivas e eficazes de 
luta contra a discriminação. De igual 
forma, a fim de combater a exclusão social
e capacitar as pessoas a terem um papel 
activo na sociedade e 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 
utilização com vista a assegurar um 
rendimento que previna a pobreza e o 
acesso aos serviços de saúde. 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, as pessoas com deficiência, as 
crianças e os jovens, as mulheres e os 
homens idosos, os migrantes legais e as 
pessoas sem abrigo. Os Estados-Membros
devem acordar um compromisso de 
âmbito europeu no sentido de pôr fim ao 
fenómeno dos sem-abrigo até 2015 e 
assegurar a adopção pelos 
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Estados-Membros de políticas integradas 
para garantir o acesso de todos a uma 
habitação de qualidade, a preço acessível, 
e dotada do necessário aprovisionamento 
energético. O Conselho deve chegar a 
acordo sobre uma meta da UE para os 
regimes de rendimento mínimo e os 
regimes de rendimento de substituição 
contributivos, que proporcione um apoio 
ao rendimento de pelo menos 60% do 
rendimento equivalente médio nacional, 
bem como sobre um calendário para o 
cumprimento desse objectivo em todos os 
Estados-Membros. Na perspectiva da 
erradicação da pobreza infantil na UE, 
insta os Estados-Membros a 
comprometerem-se a reduzir a pobreza 
infantil em 50% até 2012, com base em 
indicadores que não sejam 
exclusivamente económicos, e a 
disponibilizarem recursos suficientes para 
a realização deste objectivo. Não é 
compatível com os objectivos da União 
Europeia que um filho, em particular no 
caso das famílias monoparentais, incorra 
no risco de pobreza. A fim de proteger os 
pais em causa contra este risco, devem-
lhes ser disponibilizados serviços gratuitos 
de acolhimento de crianças e ajudas 
personalizadas, prestadas pelos serviços 
de emprego.   Os Estados-Membros devem
igualmente promover de forma activa a 
economia social e a inovação social, que 
estão vocacionadas para dar resposta a 
diferentes riscos sociais ao longo da vida, 
em particular no caso das pessoas 
socialmente mais vulneráveis.

Or. de

Alteração 272
Csaba Őry

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo 1
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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 
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 

Para alcançar este objectivo, os 
Estados-Membros devem empenhar-se em
reduzir a pobreza, incluindo a pobreza dos 
que trabalham, promover a plena 
participação na sociedade e na economia, 
bem como alargar o leque de 
oportunidades em matéria de emprego, em 
relação a que cabe tirar partido do Fundo 
Social Europeu. Importa igualmente 
salvaguardar a igualdade de 
oportunidades, assim como o 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. A fim de combater a 
exclusão social, capacitar as pessoas a 
protagonizarem um papel activo na 
sociedade e promover a participação no 
mercado do trabalho, impõe-se reforçar
mais os sistemas de segurança social e as 
políticas activas de inclusão, a fim de 
oferecer às pessoas oportunidades e 
perspectivas de emprego em diferentes 
fases da sua vida, de as proteger do risco 
de exclusão e de apoiar as pessoas que se 
encontram mais apartadas do mercado de 
trabalho por forma a que obtenham um 
emprego de qualidade. Por conseguinte, 
importa introduzir abordagens eficazes, 
no âmbito de uma política activa relativa 
ao mercado de trabalho, para a formação 
e a criação de emprego, nomeadamente 
para os excluídos do mercado de trabalho 
devido a falta de formação. Ao mesmo 
tempo, 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, a permitir a participação 
na vida social e a facultar o acesso aos 
serviços de saúde, garantindo a
sustentabilidade financeira destes 
sistemas. Os sistemas de prestações sociais 
devem garantir a segurança do rendimento 
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social e a inovação social, no intuito de 
apoiar os mais vulneráveis.

durante os períodos de transição e reduzir
a 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.
Em particular, os Estados-Membros
devem lutar activamente contra a pobreza 
infantil através da implementação de 
medidas adequadas que garantam que as 
crianças não sejam prejudicadas no seu 
desenvolvimento pessoal nem sejam 
desfavorecidas aquando do ingresso na 
vida profissional por condicionantes do 
seu desenvolvimento associadas à 
pobreza. Os Estados-Membros devem 
igualmente promover de forma activa a 
economia social e a inovação social, no 
intuito de apoiar os mais vulneráveis e 
implementar eficazmente as medidas 
adoptadas de luta contra a discriminação.

Or. en

Alteração 273
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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.
Para formular objectivos concretos em 
matéria de luta contra a pobreza é 
imperativo definir claramente como se 
deve “medir” a pobreza. É imperativo 
relativizar a norma que prevê caracterizar 
como “pobre” aquele que ganha 60% do 
rendimento médio. A pobreza não pode 
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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 
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.

ser definida através dum indicador tão 
parcial. Ela tem muito mais dimensões, 
como a posse ou não de casa própria, os 
rendimentos, o custo de vida ou as 
dívidas. 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. Neste contexto, é 
imperativo tomar como fundamento 
europeu principal a solidariedade entre 
gerações e entre culturas diferentes. 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. Para a modernização dos 
sistemas sociais é necessário um controlo 
adequado e esforços com vista a 
concretizar a economia social de 
mercado. 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.
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Os Estados-Membros devem igualmente 
promover de forma activa a economia 
social e a inovação social, no intuito de 
apoiar os mais vulneráveis.

Or. nl

Alteração 274
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Anexo – 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, 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 
utilização com vista a assegurar um apoio 
adequado em termos de rendimento e a 

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 
Estados-Membros devem, neste caso, 
dispensar uma atenção particular ao 
grupo cada vez mais numeroso dos 
trabalhadores pobres (“working poor”).
Os esforços devem igualmente centrar-se 
em garantir a igualdade de oportunidades, 
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. As pessoas com um 
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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.

percurso migratório devem ser mais bem 
integradas no mercado de trabalho e na 
sociedade, nomeadamente com vista à 
promoção da coesão social. 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

Alteração275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 
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. A 
fim de reforçar esta segurança do 
rendimento durante as diferentes etapas 
da vida, os Estados-Membros devem 
garantir a existência de rendimentos 
mínimos adequados, cujo nível deve ser 
pelo menos superior ao limiar de pobreza, 
no respeito das diferentes práticas, das 
convenções colectivas e da legislação dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
devem igualmente promover de forma 
activa a economia social e a inovação 
social, no intuito de apoiar os mais 
vulneráveis.

Or. fr
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Alteração276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

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 de as 
proteger do risco de exclusão, bem como 
de lhes conceder apoio, nomeadamente 
aos que estão mais apartados do mercado 
de trabalho, para obterem um emprego 
digno. Por conseguinte, são necessários 
sistemas de rendimento mínimo, em 
conformidade com diferentes práticas, 
negociações colectivas e legislações 
nacionais dos Estados-Membros, que 
representam 60% do rendimento médio 
nacional e dos padrões sociais mínimos, 
bem como objectivos inequívocos de 
redução da pobreza, nomeadamente no 
que diz respeito à pobreza infantil e a 
objectivos concretos relacionados com o 
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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.

trabalho digno e os sistemas de segurança 
social.  Os sistemas de seguro de 
desemprego deveriam evoluir para 
regimes de seguro de emprego, 
assegurando emprego, reciclagem ou uma 
actividade de utilidade social para cada 
pessoa desempregada. 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. en

Alteração277
Pascale Gruny

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 
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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 
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.

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 igualmente garantir que as 
informações orais ou escritas prestadas 
pelos serviços públicos sejam claras e 
completas e que, em caso de recusa de 
concessão de um direito, seja fornecida 
uma justificação que mencione as 
possibilidades de recurso da pessoa 
interessada. 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 
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.
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Or. fr

Alteração 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

Os esforços dos Estados-Membros com
vista a reduzir a pobreza e a favorecer a 
inclusão social 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, adaptados às novas formas 
descontínuas e flexíveis de trabalho e 
assentes em sistemas de rendimento 
mínimo garantido de tipo universal, que 
deverão ser coordenados nomeadamente 
no âmbito de uma directiva-quadro 
europeia que preveja critérios de acesso, 
condições de elegibilidade e medidas de 
acompanhamento comuns, para permitir a 
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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.

sua plena utilização com vista a assegurar 
um apoio adequado em termos de 
rendimento e a facultar o acesso 
privilegiado aos serviços de interesse 
geral, entre os quais a saúde e a 
formação, garantindo assim a coesão 
social e oportunidades de acesso ao 
mercado de trabalho, 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. it

Alteração 279
Siiri Oviir

Proposta de decisão
Anexo – 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 

O combate à pobreza e à exclusão 
continua a ser um desafio vital. Para 
prosseguir este objectivo é necessário 
criar oportunidades para que todos os 
grupos sociais possam participar no 
mercado de trabalho ou ser reintegrados 
nele, independentemente da sua 
localização ou nível educativo. É 
essencial obter um equilíbrio entre dar às 
pessoas um sentido de segurança 
suficiente e manter a sua motivação para 
trabalhar e obter rendimentos. Os 
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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 
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.

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 
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.
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Or. et

Alteração280
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

Para alcançar este objectivo, os 
Estados-Membros devem envidar esforços
com vista a reduzir a pobreza, incluindo a 
pobreza dos que trabalham, 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; cabe garantir a 
igualdade de oportunidades assim como o
acesso a serviços sustentáveis, de elevada 
qualidade e a preços razoáveis e públicos 
(incluindo serviços em linha, em 
conformidade com a Orientação n.º 4), 
nomeadamente a cuidados de saúde
adequados. 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 a terem um papel mais activo na 
sociedade e no mercado do trabalho, 
impõe-se melhorar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer às pessoas novas
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 assegurar um 
apoio adequado em termos de rendimento e 
facultar o acesso aos serviços de saúde, 
garantindo assim a coesão social, devendo 
ser acautelada a sustentabilidade 
financeira destes sistemas. Os sistemas de 
prestações sociais devem colocar a tónica 
na segurança do rendimento durante os 
períodos de transição profissional, 
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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.

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 281
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Anexo – 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 

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 com salários dignos 
que garantam a autonomia dos 
trabalhadores, tirando pleno partido dos 
Fundos Estruturais Europeus 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, 
assegurando o seu acesso aos grupos 
vulneráveis e débeis da população. 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 
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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.

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. el

Alteração 282
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Para alcançar este objectivo, os 
Estados-Membros devem empenhar-se em
reduzir a pobreza, incluindo a pobreza dos 
que trabalham, promover a plena 
participação na sociedade e na economia, 
bem como alargar o leque de 
oportunidades em matéria de emprego, em 
relação a que cabe tirar partido do Fundo 
Social Europeu. Importa igualmente 
melhorar a igualdade de oportunidades, 
assim como o acesso a serviços 
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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 
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.

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. A fim de combater a 
exclusão social, capacitar as pessoas a 
protagonizarem um papel activo na 
sociedade e promover a participação no 
mercado do trabalho, impõe-se reforçar
mais os sistemas de segurança social e as 
políticas activas de inclusão, a fim de 
oferecer às pessoas oportunidades e 
perspectivas de emprego em diferentes 
fases da sua vida, de as proteger do risco 
de exclusão e de apoiar as pessoas que se 
encontram mais apartadas do mercado de 
trabalho por forma a que obtenham um 
emprego de qualidade. Ao mesmo tempo,
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, a permitir a participação 
na vida social e a facultar o acesso aos 
serviços de saúde, garantindo a
sustentabilidade financeira destes 
sistemas. Os sistemas de prestações sociais 
devem garantir a segurança do rendimento 
durante os períodos de transição e reduzir
a 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.
Em particular, os Estados-Membros
devem lutar activamente contra a pobreza 
infantil através da implementação de 
medidas que garantam que as crianças 
não sejam prejudicadas no seu 
desenvolvimento pessoal nem sejam 
desfavorecidas aquando do ingresso na 
vida profissional por condicionantes do 
seu desenvolvimento associadas à 
pobreza. Os Estados-Membros devem 
igualmente promover de forma activa a 
economia social e a inovação social, no 
intuito de apoiar os mais vulneráveis e 
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implementar eficazmente as medidas 
adoptadas de luta contra a discriminação.

Or. en

Alteração 283
Konstantinos Poupakis

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

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, melhorando o quadro 
de protecção social através do reforço das 
políticas passivas 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 
utilização com vista a assegurar um apoio 
adequado em termos de rendimento e a 
facultar o acesso aos serviços de saúde,
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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.

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. el

Alteração 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta de decisão
Anexo – 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, 

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, 
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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 
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.

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. É especialmente 
importante assegurar a igualdade de 
acesso à educação das crianças de 
famílias pobres e garantir-lhes a 
igualdade de oportunidades, a fim de 
impedir a sua exclusão social na vida 
adulta. 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. pl

Alteração 285
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo – 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 

Os esforços dos Estados-Membros com 
vista a reduzir a pobreza devem ter como 
objectivo promover a plena participação na 
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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 
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.

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 de as 
proteger 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. Ao reforçar a 
sustentabilidade das finanças públicas, os 
Estados-Membros devem dedicar especial 
atenção aos efeitos positivos produzidos 
pelas melhorias da coesão social nos 
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orçamentos nacionais. A redução da 
pobreza e o reforço da participação 
provocam a diminuição das despesas 
sociais e o aumento das receitas fiscais.

Or. en

Alteração 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

Os esforços dos Estados-Membros com 
vista a reduzir a pobreza devem ter como 
objectivo promover condições dignas de 
trabalho e de vida, 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 social, 
do emprego, dos cuidados de saúde e da 
habitação. 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 de as 
proteger 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 
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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.

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 migrantes, 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. Os Estados-Membros devem 
garantir padrões mínimos elevados para 
erradicar a pobreza entre pessoas 
desempregadas.

Or. en

Alteração 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta de decisão
Anexo – 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

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. O 
cálculo do rácio de equidade deve 
respeitar o princípio de que a 
consolidação dos lares não exclui a 
utilização de Fundos do FSE. Os esforços 
devem igualmente centrar-se em garantir a 
igualdade de oportunidades, 
nomeadamente através do acesso a serviços 
sustentáveis, de elevada qualidade e a 
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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 
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.

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 de as 
proteger 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. en

Alteração 288
Elizabeth Lynne

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo 1
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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 
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 

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 de as 
proteger 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 
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social e a inovação social, no intuito de 
apoiar os mais vulneráveis.

social e a inovação social, no intuito de 
apoiar os mais vulneráveis e implementar 
eficazmente as medidas adoptadas de luta 
contra a discriminação.

Or. en

Alteração 289
Marian Harkin

Proposta de decisão
Anexo – 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 
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 

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 tendo 
em conta as várias necessidades e 
responsabilidades em diferentes fases da 
sua vida e de as proteger 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 
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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.

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. en

Alteração 290
Jutta Steinruck

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas sociais não podem apenas 
resumir-se ao combate à pobreza. Têm de 
manter a sua capacidade de protecção, 
inclusão e apoio social.
Devem ser garantidos os serviços sociais 
necessários para apoiar a integração dos 
que não estejam capacitados para 
participar no mercado de trabalho, 
contribuindo para a erradicação da 
pobreza, mas assegurando níveis 
adequados de rendimento mínimo.

Or. en
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Alteração 291
Rovana Plumb

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas de protecção social, incluindo 
pensões e cuidados de saúde, devem ser 
reforçados e modernizados, garantindo a 
sua adequação social, viabilidade 
financeira e capacidade de resposta 
perante a alteração das necessidades, por 
forma a conceder a todos os cidadãos 
europeus protecção adequada 
relativamente a inseguranças sociais, 
como problemas de saúde, desemprego e 
pobreza.
A protecção social dos contratos de curta 
duração, que afectam especialmente as 
mulheres e as grávidas, em particular, 
deve ser melhorada pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo 2

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 erradicar a 
pobreza e, numa primeira etapa, reduzir 
em 50% até 2015 o número de pessoas que 
na União Europeia vivem abaixo dos 
limiares nacionais de pobreza.

Or. de
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Alteração 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros definem objectivos 
de redução do número de trabalhadores 
pobres e do número de trabalhadores que 
auferem salários pobres.

Or. en

Alteração 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A orientação n.º 10 deve ser considerada 
um primeiro passo para uma futura 
Orientação sobre a Integração Social e 
para o alargamento da base do Tratado 
para as próximas Grandes Orientações 
Económicas, de Emprego e Sociais.

Or. en


