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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 157.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelece que o Parlamento Europeu e o 
Conselho adoptarão medidas destinadas a 
garantir a aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e da 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em matéria de emprego e de 
trabalho, incluindo o princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual.

Alteração 2

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.º 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 

(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 a igualdade entre 
mulheres e homens e estabelece que a 
União pode tomar iniciativas para garantir 
a coordenação das políticas sociais dos 
Estados-Membros. O artigo 9.º 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 
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e a luta contra a exclusão social. garantia de uma protecção social adequada 
e a luta contra a exclusão social. 

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 8.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelece que, na realização de todas as 
suas acções, a União terá por objectivo 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres. O 
artigo 10.º acrescenta que, na definição e 
execução das suas políticas e acções, a 
União tem por objectivo combater a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual. O 
artigo 2.º do Tratado da União Europeia 
declara que a sociedade europeia se 
caracteriza pelo pluralismo, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça, a 
solidariedade e a igualdade entre homens 
e mulheres.

Alteração 4

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 dos mercados de 
trabalho. A retirada do estímulo orçamental 

(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, e devem reconsiderar a 
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deve ser concretizada e coordenada no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

necessidade de reformarem os seus 
regimes de pensão, de molde a reflectirem 
a situação demográfica real e as previsões 
para o crescimento demográfico a curto e 
longo prazo. A retirada do estímulo 
orçamental deve ser concretizada e 
coordenada no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Sempre que os Estados-Membros 
considerem a possibilidade de cortes na 
despesa pública, especialmente nos 
domínios dos cuidados e da educação, 
devem primeiro considerar os efeitos de 
tais cortes no emprego feminino.

Alteração 6

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 

(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, 
combatendo os estereótipos sexistas e 
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, 
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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.

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.

Alteração 7

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, entende-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, 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, entende-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, 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, o combate aos estereótipos 
sexistas, a melhoria da qualidade do 
emprego e o combate à segmentação, ao 
desemprego estrutural e à inactividade, 
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protecção social adequada e sustentável, 
bem como a inclusão activa com vista a 
reduzir a pobreza.

assegurando simultaneamente uma 
protecção social adequada e sustentável, a 
igualdade de oportunidades, bem como a 
inclusão activa com vista a reduzir a 
pobreza. Os Estados-Membros devem 
igualmente visar aumentar as 
oportunidades de trabalho das mulheres 
no sector da agricultura, assegurando a 
igualdade de tratamento por confronto 
com outros sectores de actividade.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Ao informaram 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.

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – Título

Texto da Comissão Alteração

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

Aumentar a participação no mercado de 
trabalho, reduzir o desemprego e promover 
a igualdade dos géneros

Alteração 10
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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 às mulheres, 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 alterar os 
regimes e as condições de trabalho para 
as mulheres, a fim de reforçar a sua 
posição no mercado de trabalho e 
assegurar a sua protecção social e outros 
direitos concedidos às mulheres, 
incluindo as que trabalham por conta 
própria.

Alteração 11

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, incluindo a 
remoção dos desincentivos à participação 
das mulheres no mercado de trabalho. Os 
Estados-Membros devem aumentar a taxa 
de participação no mercado de trabalho 
dos grupos etários economicamente 
activos através de políticas que promovam
o envelhecimento activo e a igualdade 
entre géneros, a igualdade da remuneração 
entre homens e mulheres e o acesso a 
protecção e benefícios sociais e 
profissionais para as mulheres. Além 
disso, deve ser dada uma atenção especial 
a determinados grupos vulneráveis que 
enfrentam dificuldades particulares em 
encontrar trabalho, entre outros, os
jovens, os deficientes e os migrantes. As 
políticas de conciliação da vida 
profissional com a familiar devem visar 
aumentar as taxas de emprego, 
nomeadamente entre os jovens, os 
trabalhadores mais idosos e as mulheres. 
Devem ser adoptadas medidas activas 
para aumentar a participação das 
mulheres nos domínios científico e 
técnico, para manter a sua participação e 
aumentar as suas possibilidades de 
promoção. A fim de melhorar as 
possibilidades de conciliação da vida 
profissional com a familiar para os 
homens e as mulheres, os 
Estados-Membros devem garantir aos 
trabalhadores o direito a trabalho a tempo 
parcial e flexibilidade no tocante ao 
horário e ao local de trabalho, o acesso a 
estruturas de acolhimento de crianças e 
de prestação de cuidados a outros 
dependentes a preços acessíveis, flexíveis 
e de elevada qualidade, assim como uma 
licença adequada de maternidade, 
paternidade, filial e de adopção. A fim de 
assegurar progressos nas políticas de 
igualdade, os Estados-Membros devem 
igualmente suprimir os obstáculos à 
inserção profissional de novos 
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trabalhadores e das mulheres e apoiar o 
trabalho por conta própria, bem como a 
criação de emprego em domínios como o 
emprego «verde», que constitui 
igualmente uma condição prévia para 
empregos mais bem remunerados, 
altamente qualificados e gratificantes 
para as mulheres, e a prestação de 
cuidados, bem como promover a inovação 
social.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

Devem ser adoptadas medidas específicas 
para suprimir os obstáculos à inserção no 
mercado de trabalho enfrentados pelas 
mulheres, especialmente as mulheres 
idosas, as mulheres jovens, as mulheres 
migrantes, as mulheres pertencentes a 
minorias, as lésbicas e transsexuais e as 
mulheres com deficiências, incluindo 
medidas que combatam activamente as 
formas de discriminação e exclusão social 
que estas enfrentam.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

Do ponto de vista da igualdade de género, 
as mulheres e os homens devem ter as 
mesmas oportunidades de acesso e de 
promoção no mercado de trabalho. Para 
esse efeito, devem ser desenvolvidas, inter 
alia, políticas que fomentem a 
co-responsabilidade entre mulheres e 
homens no domínio privado e dos 
cuidados, estabelecendo nomeadamente o 
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direito a licença de paternidade, que 
garantam serviços de qualidade e a preços 
acessíveis para o acolhimento de crianças 
entre os 0 e os 3 anos, que universalizem 
a escolarização das crianças entre os 3 e 
os 6 anos e que eliminem qualquer forma 
de discriminação no local de trabalho, 
assim como as disparidades salariais 
existentes entre os géneros.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta as diferenças existentes 
entre as oportunidades de emprego das 
mulheres e dos homens na UE, são 
necessários esforços especiais para 
integrar mais mulheres no mercado de 
trabalho, a fim de alcançar o objectivo 
geral de uma taxa de emprego de 75%.

Alteração 15

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 e dos 
trabalhadores pouco qualificados, bem 
como de uma melhor integração dos 
migrantes. Os Estados-Membros devem 
procurar assegurar que, pelo menos, 50% 
do emprego feminino proporcione 



AD\821323PT.doc 11/19 PE443.080v01-00

PT

independência económica. A disparidade 
salarial entre os géneros deve ser reduzida 
para 0-5% até 2020.

Alteração 16

Proposta de decisão
Orientação 7-A: Igualdade dos géneros

Texto da Comissão Alteração

Orientação 7-A: Igualdade dos géneros
Os Estados-Membros devem, através de 
objectivos específicos de igualdade dos 
géneros, da integração da perspectiva de 
género e de acções políticas específicas, 
aumentar o emprego feminino visando 
assegurar a independência económica, 
respeitar plenamente os direitos dos 
trabalhadores e eliminar as disparidades 
salariais entre os géneros, assim como a 
discriminação e a desigualdade entre os 
géneros a nível das taxas de emprego e 
desemprego.
Os Estados-Membros devem procurar 
atingir o objectivo de uma taxa de 
emprego de 75% para as mulheres (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;
- melhorando as possibilidades de 
conciliação da vida profissional com a 
familiar para os homens e as mulheres, 
especialmente nos sectores dominados 
pelos homens, concedendo aos 
trabalhadores o direito a trabalho a tempo 
parcial e flexibilidade no tocante ao 
horário e ao local de trabalho, se o 
desejarem, assim como uma licença 
adequada de maternidade, paternidade, 
filial e de adopção;
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- 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  
idosos;
- combatendo as condições de trabalho 
precárias e o trabalho a tempo parcial 
involuntário, uma vez que a maioria 
afectada é constituída por mulheres;
- utilizando de forma acrescida e mais 
eficaz as qualificações das mulheres 
pertencentes a minorias étnicas e das 
mulheres migrantes;
- reconhecendo os direitos dos cônjuges 
colaboradores e dos parceiros, na sua 
maioria mulheres, que colaboram 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 significativamente 
representadas (designadamente, prestação 
de cuidados e trabalho doméstico, 
determinados sectores de serviços);
- suprimindo os obstáculos à inserção no 
mercado de trabalho enfrentados pelas 
mulheres, especialmente as mulheres 
idosas, as mulheres jovens, as mulheres 
migrantes, as mulheres pertencentes a 
minorias, as lésbicas e transsexuais e as 
mulheres com deficiências, incluindo 
medidas que combatam activamente as 
formas de discriminação e exclusão social 
que estas enfrentam;
- encorajando uma maior participação 
das mulheres em profissões nos domínios 
científico e técnico, aumentando as suas 
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possibilidades de promoção nestes 
sectores e assegurando que as 
trabalhadoras tenham acesso igual à 
formação e educação, sendo, em 
particular, incluídas em oportunidades de 
formação para empregos verdes;
- dando atenção específica aos grupos de 
mulheres expostas à pobreza, 
designadamente as mães solteiras, as 
mães jovens, as mulheres solteiras sem 
experiência profissional, as mulheres 
idosas e as mulheres migrantes, dado que 
muitas destas não são capazes, ou não são 
ainda capazes, de melhorar a sua situação 
ingressando no mercado de trabalho;
Os Estados-Membros devem redobrar os 
seus esforços para aplicar plenamente o 
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 do 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).

Alteração 17

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 

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 
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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

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, 
assegurando simultaneamente a 
igualdade de acesso e promovendo a 
participação equitativa de mulheres e 
homens.

Alteração 18

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 

Em colaboração com os parceiros sociais e 
as empresas, os Estados-Membros devem 
melhorar o acesso à formação, reforçar a 
orientação escolar e profissional, que 
devem ter conta a eliminação dos 
estereótipos de género que conduzem à 
segregação no mercado de trabalho, em 
conjugação com a informação sistemática 
sobre novas possibilidades e oportunidades
acrescidas em matéria de emprego para as 
mulheres no sector das novas tecnologias, 
bem como promover a participação das 
mulheres nas PME e melhorar a 
capacidade de antecipar as necessidades 
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vida através de uma contribuição financeira 
conjunta por parte dos governos, dos 
cidadãos 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 com vista a apoiar 
estes objectivos.

em matéria de qualificações, dando 
especial atenção à participação equitativa 
de mulheres e homens. 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 com vista a apoiar 
estes objectivos.

Alteração 19

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 

Para assegurar a integração dos princípios 
da igualdade dos géneros nos programas 
de educação e formação através do 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 
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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.

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, e contribuir 
para diminuir a segregação entre os 
géneros por ocupação, sector e categoria 
no mercado de trabalho. 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.

Alteração 20
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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 
minorias, os deficientes, as crianças e os 
jovens, as mulheres e os homens idosos, os 
migrantes legais e as pessoas sem abrigo. 

No contexto da natureza 
multidimensional da pobreza e da 
exclusão social, 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 para 
todos, tirando pleno partido do Fundo 
Social Europeu para o efeito. Os esforços 
devem igualmente centrar-se em garantir a 
igualdade de oportunidades e a 
participação equitativa das mulheres no 
mercado de trabalho, 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, colocando uma tónica 
particular nas mulheres e tendo em conta 
a feminização da pobreza, e integrar a 
perspectiva de género, a fim de proteger 
grupos expostos a riscos e assegurar a sua 
inclusão no mercado de trabalho. 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 para 
cada pessoa, garantindo assim a coesão 
social, devendo ser simultaneamente 
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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.

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 no 
contexto da igualdade dos géneros, 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, 
dando particular atenção às mulheres 
vítimas de terrorismo, tráfico, 
criminalidade organizada e violência 
doméstica. 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, 
aplicando simultaneamente políticas 
económicas e sociais que contemplem 
melhor a perspectiva do género.
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