
PR\815638PT.doc PE441.223v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2010/0115(NLE)

5.5.2010

*
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-Membros: Parte II das Orientações 
Integradas «Europa 2020»
(COM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Relator de parecer: Csaba Őry



PE441.223v01-00 2/29 PR\815638PT.doc

PT

PR_CNS_art55am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros: Parte II das Orientações Integradas «Europa 2020»
(COM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2010)0193),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 148.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0000/2010),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão ... (A7-0000/2010),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Reitera o seu apelo de longa data à Comissão e ao Conselho para que garantam que o 
Parlamento disponha do tempo suficiente, e em caso algum de menos que cinco meses, 
para poder exercer, no âmbito da revisão das orientações para as políticas de emprego  dos 
Estados-Membros, a sua função consultiva por força do n.° 2 do artigo 148.° do TFUE;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

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 combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a 
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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.

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, com a garantia de uma protecção 
social adequada e a luta contra a exclusão 
social.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 3

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, quando a recuperação estiver 
consolidada, deve ser concretizada e 
coordenada no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
N.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Importa ver em 2020 uma estratégia 
europeia para sair da crise económica, 
para prevenir qualquer novo colapso 
económico e social, e para dinamizar as 
nossas economias a médio prazo.

Or. en
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Alteração 5

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 sustentáveis, dotados 
de uma fraca pegada de carbono, e 
modernizar a sua base industrial.

Or. en

Alteração 6

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 

(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 
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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.

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 da igualdade entre os géneros, 
e o combate à segmentação, à 
discriminação, 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 7

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, atentando ao mesmo tempo em 
assegurar a flexibilidade das modalidades 
de trabalho e uma protecção social 
adequada dos trabalhadores.
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Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A estratégia Europa 2020 deve 
alicerçar-se num conjunto integrado de 
políticas, a ser plenamente aplicado pelos 
Estados-Membros a um ritmo idêntico, no 
intuito de tirar partido das repercussões 
positivas que advirão de reformas 
estruturais coordenadas. Deve ser 
assegurada a coerência das medidas 
levadas a cabo pelos Estados-Membros 
em matéria de emprego e nos domínios 
económico e social.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
N.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os Estados-Membros devem ter em 
conta a Estratégia Europa 2020, 
designadamente a sua vertente do 
emprego e social, aquando da 
programação e execução do 
financiamento comunitário, em particular 
do Fundo Social Europeu, Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
Fundo de Coesão.

Or. en
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Alteração 10

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 e 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 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 
termos de emprego e social.
Ao elaborarem relatórios sobre a 
aplicação das orientações enunciadas no 
anexo, os Estados-Membros respeitarão a 
estrutura a acordar ao nível da UE e 
incluirão os mesmos elementos a fim de 
garantir clareza, transparência e 
comparabilidade entre os Estados-
Membros.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Orientação 7: Aumentar a participação no 
mercado de trabalho para 75% da 
população activa

Or. de

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fixarão 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, 
bem como de uma melhor integração dos 
migrantes legais. Além disso, os 
Estados-Membros fixarão 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 seja 
aumentada para 90%.

Or. de

O último parágrafo da Orientação 7 no texto da Comissão é inserido antes do primeiro 
parágrafo na alteração do Parlamento, sendo também modificado.
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Alteração 13

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. 

A fim de alcançar este objectivo, os 
Estados-Membros comprometem-se a 
promover o crescimento, criando assim 
novos postos de trabalho, a reforçar o 
potencial inovador da economia, 
especialmente das PME, e a 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 para a 
existência de estruturas de acolhimento de 
crianças em número suficiente, para que 
todas as crianças em idade pré-escolar 
disponham de um local de acolhimento 
fora da família, e 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

Alteração 14

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 

Os Estados-Membros devem reforçar a 
taxa de participação através de medidas 
de activação, especialmente para as 
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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. 

pessoas menos qualificadas, através de 
aconselhamento, de formação e 
qualificação contínua ajustadas às 
necessidades do mercado de trabalho e de 
postos de trabalho subvencionados para 
pessoas com deficiência e pessoas 
especialmente vulneráveis. Além disso, os
Estados-Membros devem aumentar a 
empregabilidade dos migrantes legais 
através de programas adequados. São 
igualmente necessários programas 
inovadores que reintegram 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 à necessidade 
de conciliação de vida familiar e 
actividade profissional, assim como um 
abandono mais flexível da vida 
profissional na terceira fase da vida. As 
estratégias de flexigurança destinadas a 
aumentar a flexibilidade, a fim de 
permitir reagir de forma mais eficaz a 
ciclos de produção, devem ser mais bem 
salvaguardadas através de uma política 
activa do mercado trabalho e sistemas 
sociais adequados, 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 
que estejam legalmente regulamentadas. 
Não devem levar a que a segurança social 
das pessoas em causa seja reduzida.

Or. de
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Alteração 15

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.

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. 

Or. de
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Alteração 16

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.

Suprimido

Or. de

O último parágrafo da Orientação 7 no texto da Comissão é inserido antes do primeiro 
parágrafo na alteração do Parlamento.

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Orientação 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 8: Melhorar a capacidade dos 
sistemas de formação para se adaptarem 
às novas exigências de um trabalho de 
elevada qualidade

Or. de
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

O último parágrafo da Orientação 9 no texto da Comissão é inserido antes do primeiro 
parágrafo da Orientação 8 na alteração do Parlamento, sendo também modificado.

Alteração 19

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 

A oferta de ensino escolar inicial de 
qualidade e uma formação profissional 
atraente que satisfaça as exigências da 
indústria revestem para os 
Estados-Membros a maior prioridade e 
constituem a base das orientações 
integradas de Europa 2020. Devem ser 
complementados com segundas 
oportunidades profissionais e incentivos 
eficazes para a aprendizagem ao longo da 
vida, sendo os parceiros sociais 
convidados a disponibilizar o tempo 
necessário para o efeito e a apoiar 
financeiramente as acções de formação 
profissional contínua. Em particular, os 
Estados-Membros comprometem-se a 
reduzir para menos de 10% os casos de 
abandono escolar e a completar a política 
de migração e integração através de 
acções de aprendizagem da língua e 
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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.

formação cívica.

Or. de

Alteração 20

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 

Em colaboração com os parceiros sociais, 
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 qualidade. O
desenvolvimento dos recursos humanos, de 
elevadas qualificações e da formação 
profissional contínua deve ser financiado
através de uma contribuição financeira 
conjunta por parte dos particulares, dos 
empregadores e dos governos. O acesso a 
um ensino geral e uma formação 
profissional de qualidade e a reinserção 
dos alunos que abandonam precocemente 
a escola no sistema educativo devem ser 
assegurados a todos a qualquer momento. 
Os Estados-Membros devem orientar os 
investimentos no sistema educativo de 
molde a que seja atingido o objectivo de 
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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.

melhorar o nível de qualificação da 
população activa. Neste contexto, 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..

Or. de

A Orientação 9 no texto da Comissão é transferida e fundida com o segundo parágrafo da 
Orientação 8 na alteração do Parlamento, sendo também modificada.

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – n.º 2-A (nova)

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 educação e de formação 
darem resposta às necessidades do 
mercado de trabalho.

Or. en
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Alteração 22

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.  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 investir mais 
na infra-estrutura de transportes, energia, 
telecomunicações e informática, e fazer 
pleno uso dos fundos estruturais 
europeus, cujas regras e procedimentos 
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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. en

Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 9 – título e parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 
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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.

Or. de

A Orientação 9 no texto da Comissão é transferida e fundida com o segundo parágrafo da 
Orientação 8 na alteração do Parlamento.
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Alteração 24

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.

Suprimido

Or. de

O último parágrafo da Orientação 9 no texto da Comissão é inserido antes do primeiro 
parágrafo da Orientação 8 na alteração do Parlamento.

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – n.º -1 (nova)

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.

Or. en

(O último parágrafo da Orientação 10 no texto da Comissão é inserido antes do primeiro 
parágrafo na alteração do Parlamento, sendo também modificado.)
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Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – n.º 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 
minorias, os deficientes, as crianças e os 

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, a 
aprendizagem ao longo da vida e as 
políticas activas de inclusão, a fim de 
oferecer às pessoas oportunidades e 
perspectivas de emprego em diferentes 
fases da sua vida e protegê-las do risco de 
exclusão, e a fim 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 por 
forma a 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,
salvaguardando ao mesmo tempo a 
sustentabilidade financeira destes 
sistemas.  Os sistemas de prestações 
sociais devem garantir a segurança do 
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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.

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 
implementar eficazmente as medidas 
adoptadas de luta contra a discriminação.

Or. en

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 10 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

(O último parágrafo do texto da Comissão é inserido antes do primeiro parágrafo na 
alteração do Parlamento.)
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão apresentou em 27 de Abril de 2010 uma proposta relativa às orientações 
integradas "Europa 2020" que formam o quadro da nova estratégia e as reformas que cabe aos 
Estados-Membros implementar. Esta proposta engloba tanto as orientações gerais para as 
políticas económicas, nos termos do artigo 121.º do Tratado FUE, como as orientações para o 
emprego, nos termos do artigo 148.º do Tratado FUE. Estes dois actos jurídicos propostos 
pela Comissão, ainda que distintos, constituem instrumentos que se encontram interligados 
para formar um conjunto de orientações integradas em número limitado, por razões de 
coerência e de clareza. Formam os pilares da Estratégia Europa 2020 e contêm as principais 
prioridades definidas na Comunicação da Comissão de 3 de Março sobre a Estratégia da 
Europa 2020. As 10 orientações integradas - cujo número sofreu uma forte redução, já que 
eram inicialmente em número de 24 – dividem-se em seis orientações no domínio económico 
e quatro orientações em matéria de emprego. De acordo com a proposta da Comissão, a 
vertente “emprego” das orientações integradas reside na orientação 7 - Aumentar a 
participação no mercado de trabalho e reduzir o desemprego estrutural, orientação 8 -
Desenvolver uma mão-de-obra qualificada e promover a qualidade de emprego e a 
aprendizagem ao longo da vida, orientação 9 - Melhorar o desempenho dos sistemas de 
ensino e de formação a todos os níveis e aumentar a participação no ensino superior, e 
orientação 10 - Promover a integração social e combater a pobreza. O presente relatório 
incide na vertente do emprego das orientações integradas, ao mesmo tempo que tem em conta 
as propostas apresentadas pela Comissão para a política económica.

A discussão sobre as novas orientações para o emprego em 2020 tem como pano de fundo a 
crise económica que, sem dúvida, terá um impacto significativo no mercado de trabalho 
durante os próximos anos. Apesar de alguns sinais animadores que apontam para a retoma do 
crescimento, a situação económica continua frágil na maioria dos Estados-Membros. Por 
conseguinte, a crise ainda não produziu todos os seus efeitos directos no desemprego. Importa 
por conseguinte envidar todos os esforços para assegurar a recuperação sustentável e 
aumentar o potencial de criação de emprego nas economias europeias, assim como para 
favorecer o acesso ao mercado de trabalho. Além disso, os desafios a longo prazo para a 
maioria dos Estados-Membros, designadamente a evolução demográfica, a globalização e a 
adopção de novas tecnologias, incluindo as tecnologias de reduzido teor de carbono, não só 
persistem como terão de ser enfrentados durante e após a recuperação. Por isso, é muito 
importante que uma estratégia europeia para o emprego para a próxima década procure 
resolver, equilibrando ambas as dimensões, tanto os problemas mais prementes que resultam 
da crise como os que se colocam a médio e a longo prazo. 

Nestas condições, o relator apoia a abordagem geral da Comissão no sentido de limitar o 
número de orientações. O relator está porém também convicto de que a redução do número de 
orientações e de objectivos comuns a nível da UE não deve prejudicar a respectiva clareza e 
utilidade operacional para a definição das políticas dos Estados-Membros. 

Assim, o relator considera que alguns aspectos da proposta da Comissão merecem uma 
análise e clarificação mais aprofundadas. Entre esses aspectos figuram, nomeadamente, os 
seguintes:
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- Dada a actual crise financeira e económica e os desafios que enfrentam as sociedades 
europeias a longo prazo, a política de emprego tem um papel muito importante a 
desempenhar, a par das políticas económica, social, da educação e outras. Além disso, 
deve ser garantida a coerência entre as medidas empreendidas pelos Estados-membros em 
diferentes domínios, incluindo a economia, o emprego e os assuntos sociais. No âmbito da 
Estratégia Europa 2020 e dos programas de reformas aplicados nos Estados-Membros, 
este imperativo implica agir com determinação para garantir que os investimentos em prol 
de um crescimento económico sustentável promovam também a criação de empregos 
sustentáveis.  Isto significa igualmente que a complementaridade e a coerência entre as 
vertentes económica e do emprego das Orientações Integradas se revestem de acentuada 
importância. 

- O relator subscreve as propostas no sentido de tomar medidas fortes para elevar os níveis 
de emprego dos homens e mulheres na Europa, mas acredita que este objectivo só pode 
ser alcançado se os Estados-Membros dispensarem uma atenção especial ao incentivo da 
mobilidade e do emprego dos jovens, dos idosos, das pessoas deficientes e das mulheres 

- Além disso, a aplicação pertinente dos princípios da flexigurança, um ensino de qualidade, 
a aprendizagem ao longo da vida e a luta contra o desemprego estrutural constituem 
requisitos prévios indispensáveis para alcançar objectivos comuns e as metas nos planos 
do emprego e social, bem como para disponibilizar aos empregadores uma mão-de-obra 
especializada e qualificada. 

- Neste sentido, e dada a situação nos mercados de trabalho, os esforços da União Europeia 
e dos Estados-Membros devem, para efeitos da implementação da Estratégia Europa 2020 
e das orientações para o emprego, ter igualmente em conta a proliferação de novas formas 
de emprego e de contratos de trabalho atípicos, e definir um quadro legislativo adequado 
neste domínio.

- Além disso, a disponibilização de mão-de-obra qualificada deve ser acompanhada por um 
aumento dos investimentos na criação de emprego, objectivo este em que o papel das 
PME é extremamente importante, assim como pelo incentivo genérico de um tipo de 
crescimento que proporcione um elevado nível de emprego. 

- Tendo em conta a experiência da Estratégia de Lisboa, o relator considera igualmente que 
a estratégia Europa 2020 deve multiplicar esforços a fim de melhorar a governação da 
estratégia e dos seus instrumentos de implementação. A este respeito, o papel dos 
parceiros sociais e do diálogo social, para citar apenas um aspecto, reveste-se de extrema 
importância.

- Por fim, é firme convicção do relator que, para que a estratégia Europa 2020 produza 
efeitos e as orientações para o emprego se concretizem neste contexto, importa estudar 
devidamente as formas de superar as disparidades socioeconómicas entre os Estados-
Membros e entre as regiões. Por isso, é necessário prosseguir os objectivos de coesão e 
criar sinergias entre a política de coesão e outras políticas sectoriais. Neste contexto, os 
Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão da UE do actual período de programação, assim 
como quaisquer outros instrumentos financeiros que a UE possa implementar no futuro 
têm um papel determinante a desempenhar. 
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As alterações propostas pelo relator visam assim, por um lado, tornar o texto mais claro e 
mais consistente e, por outro, abordar as questões acima referidas. 


