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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 regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para a aplicação das orientações 
integradas da estratégia Europa 2020, em 
particular as orientações 7, 8 e 10, 
apoiando ao mesmo tempo a 
implementação das iniciativas 
emblemáticas, em especial a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social», a «Agenda para Novas 
Competências e Empregos» e «Juventude 
em Movimento».

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Conselho aprovou, 
em 21 de outubro de 2010, orientações 
para as políticas de emprego que, em 
conjugação com as orientações gerais para 
as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União adotadas nos 
termos do artigo 121.º do Tratado, 
constituem as orientações integradas da 
estratégia Europa 2020. O programa deverá 
contribuir para a aplicação das orientações 
integradas da estratégia Europa 2020, em 
particular as orientações 7, 8 e 10, 
apoiando ao mesmo tempo a 
implementação das iniciativas 
emblemáticas, em especial a «Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social», a «Agenda para Novas 
Competências e Empregos», a «Estratégia 
europeia para a igualdade entre homens e 
mulheres 2010-2015» e o programa 
«Juventude em Movimento».

Alteração 2
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Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em conformidade com a 
«Estratégia europeia para a igualdade 
entre homens e mulheres 2010-2015», a 
União deve fazer uso do potencial da 
mulher de forma mais apropriada, 
contribuindo para a consecução dos 
objetivos económicos e sociais gerais da 
União através da admissão de mais 
mulheres no mercado de trabalho e em 
empregos de qualidade. Em particular, as 
taxas de emprego das mulheres mais 
velhas, mães solteiras, mulheres com 
deficiência, mulheres migrantes e 
mulheres de minorias étnicas são ainda 
relativamente baixas e, por conseguinte, 
torna-se necessário reduzir as 
disparidades remanescentes entre homens 
e mulheres, tanto em termos quantitativos 
como qualitativos. Relatórios recentes, 
apresentados pela Comissão, sobre o grau 
de respeito da Carta dos Direitos 
Fundamentais e estudos de governação e 
de sustentabilidade do Banco Mundial e 
das Nações Unidas revelam que a 
inclusão da mulher no mercado de 
trabalho e, em particular, a igualdade no 
processo de decisão política favorecem a 
transparência e a participação e reduzem 
a corrupção. Assim, a participação das 
mulheres no empreendedorismo e a 
tomada de decisão nas esferas económica 
e empresarial constitui um fator 
comprovado de aumento da 
competitividade, da produtividade e da 
inovação. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Em linha com a estratégia Europa 
2020, o programa deve adotar uma 
abordagem coerente para promover o 
emprego e combater a exclusão social e a 
pobreza. A sua aplicação deve ser 
racionalizada e simplificada, 
designadamente através da adoção de um 
conjunto de disposições comuns, entre as 
quais objetivos gerais, tipologia de ações e 
processos de acompanhamento e avaliação. 
O programa deve também concentrar-se 
em projetos de grande envergadura com 
claro valor acrescentado à escala da UE, a 
fim de atingir uma massa crítica e reduzir 
os encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

(5) O programa deve adotar uma 
abordagem coerente para promover o 
emprego e combater a exclusão social e a 
pobreza, tendo sempre presente o objetivo 
da igualdade entre homens e mulheres e a 
integração da perspetiva de género. A sua 
aplicação deve ser racionalizada e 
simplificada, designadamente através da 
adoção de um conjunto de disposições 
comuns, entre as quais objetivos gerais, 
tipologia de ações e processos de 
acompanhamento e avaliação. O programa 
deve também concentrar-se em projetos de 
grande envergadura com claro valor 
acrescentado à escala da UE, a fim de 
atingir uma massa crítica e reduzir os 
encargos administrativos tanto para os 
beneficiários como para a Comissão. Além 
disso, deve intensificar-se o recurso a 
opções de custos simplificadas (montantes 
fixos e financiamentos a taxa fixa), em 
especial para a aplicação de regimes de 
mobilidade. O programa deve constituir 
um balcão único para as instituições de 
microfinanciamento, proporcionando 
financiamentos para microcrédito, criação 
de capacidades e assistência técnica. Por 
último, o programa deve prever a 
flexibilidade orçamental através da criação 
de uma reserva a atribuir numa base anual 
para dar resposta a prioridades de ordem 
política.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas e 
pela melhoria constante das condições de 

(8) Uma característica fundamental da 
política social da União consiste em velar 
pelo cumprimento de normas mínimas e 
pela melhoria constante das condições de 
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trabalho. A União deve contribuir de forma 
significativa para assegurar a adaptação do 
quadro legislativo, em linha com os 
princípios da regulamentação inteligente, 
aos modelos de trabalho evolutivos e a 
novos riscos para a saúde e a segurança e 
para financiar medidas destinadas a 
melhorar o cumprimento das regras da 
União em matéria de proteção dos direitos 
dos trabalhadores.

trabalho. A União deve contribuir de forma 
significativa para assegurar a adaptação do 
quadro legislativo, em linha com os 
princípios da regulamentação inteligente,
aos modelos de trabalho evolutivos e a 
novos riscos para a saúde e a segurança e 
para financiar medidas destinadas a 
melhorar o cumprimento das regras da 
União em matéria de proteção dos direitos 
dos trabalhadores, sem esquecer a 
necessidade de conciliação da vida 
profissional com a vida familiar tanto 
para os homens como para as mulheres.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O programa deverá ter em conta 
que a melhoria das condições de trabalho 
passa também pela flexibilização do 
tempo e das formas de trabalho, pela 
criação de serviços de apoio à vida 
familiar, pela melhoria de licenças e 
outras medidas de apoio aos pais 
trabalhadores.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 

(14) A falta de acesso ao crédito constitui 
um dos principais obstáculos à criação de 
empresas, em especial para as pessoas mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
esforços envidados neste domínio à escala 
nacional e da União terão de ser 
intensificados para multiplicar a oferta de 
microfinanciamento e suprir a procura por 
parte de quem mais necessita, em especial 
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os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma 
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito. Como primeiro passo 
neste processo, o Parlamento Europeu e o
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

os desempregados e as pessoas vulneráveis 
que pretendam criar ou desenvolver uma
microempresa, designadamente como 
atividade independente, mas não têm 
acesso ao crédito, dando especial atenção 
ao fomento do empreendedorismo entre as 
mulheres, já que na União apenas 1 em 
cada 10 mulheres é empresária, enquanto 
entre os homens esta proporção é de 1 
para 4. Neste domínio, o 
empreendedorismo feminino -
possibilitado através de um acesso mais 
facilitado ao microcrédito por meio de 
oportunidades de financiamento, como o 
Instrumento de Microfinanciamento 
Europeu Progress - poderá contribuir 
significativamente para alcançar o 
objetivo de 75% de empregabilidade 
feminina, tal como definido na Estratégia 
Europa 2020. Como primeiro passo neste 
processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho criaram em 2010 o instrumento 
de microfinanciamento.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para tornar o microcrédito mais 
disponível no jovem mercado da 
microfinança da União é necessário 
melhorar a capacidade institucional dos 
prestadores, em especial as instituições de 
microfinanciamento não bancárias, em 
linha com a comunicação da Comissão 
intitulada «Uma iniciativa europeia para o 
desenvolvimento do microcrédito em prol 
do crescimento e do emprego».

(15) Para tornar o microcrédito mais 
disponível no jovem mercado da 
microfinança da União é necessário 
melhorar a capacidade institucional dos 
prestadores, em especial as instituições de 
microfinanciamento não bancárias, em 
linha com a comunicação da Comissão 
intitulada «Uma iniciativa europeia para o 
desenvolvimento do microcrédito em prol 
do crescimento e do emprego» e o 
relatório da Comissão sobre "Promoção 
das mulheres inovadoras e do 
empreendedorismo"1.

_____________
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1 DG Empresas e Indústria, Comissão 
Europeia, 25 de julho de 2008.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado, o programa deve apoiar a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação em 
todas as suas atividades. As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação.

(18) Em conformidade com os artigos 8.º e 
10.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
integração dos objetivos de igualdade de 
oportunidades e antidiscriminação 
contribuem para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres, em 
todos os eixos e atividades do programa, 
tendo também em consideração o Pacto 
Europeu para a Igualdade entre Homens 
e Mulheres (2011-2020). As atividades do 
programa devem ser regularmente 
acompanhadas e avaliadas para determinar 
de que forma são contempladas as 
dimensões da igualdade e da 
antidiscriminação. A efetiva aplicação do 
princípio da igualdade entre homens e 
mulheres deve incluir dados e indicadores 
agregados por sexo, e objetivos e critérios 
de igualdade de género.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As secções "igualdade entre
homens e mulheres" e "luta contra a 
discriminação" do Programa 
Comunitário para o Emprego e a 
Solidariedade Social - Progress são 
integradas no Programa Direitos e 
Cidadania. No entanto, o Programa da 
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União Europeia para a Mudança e a 
Inovação Social deve, nas suas atividades, 
ter por objetivo melhorar a participação 
das mulheres no mercado laboral e as 
condições de trabalho, e promover um 
melhor equilíbrio entre a vida profissional 
e a vida privada. 

Alteração 10Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida 
«o programa») que visa contribuir para a
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza e à melhoria 
das condições de trabalho.

1. O presente regulamento estabelece um 
Programa da União Europeia para a 
Mudança e a Inovação Social (de seguida 
«o programa») que visa contribuir para a 
concretização da estratégia Europa 2020, 
das suas metas gerais e das orientações 
integradas, proporcionando apoio 
financeiro aos objetivos da União Europeia 
no que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, à garantia de uma 
proteção social adequada, ao combate da 
exclusão social e da pobreza, à melhoria 
das condições de trabalho e à promoção de 
um melhor equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida privada, tendo 
sempre presente o objetivo da igualdade 
entre homens e mulheres e a integração 
da perspetiva de género.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar, junto dos principais decisores 
políticos nacionais e europeus e de outras 
partes interessadas, o sentimento de 
apropriação dos objetivos da União em 
matéria social, de emprego e de condições
laborais, de modo a gerar intervenções 
concretas e coordenadas, tanto a nível da 

a) Impulsionar, junto dos principais 
decisores políticos nacionais e europeus e 
de outras partes interessadas, estratégias de 
crescimento de emprego, de garantia de 
direitos sociais e laborais, tendo sempre 
presente o objetivo da igualdade entre 
homens e mulheres e a integração da 
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União como dos Estados-Membros; perspetiva de género, de modo a gerar 
intervenções concretas e coordenadas, 
tanto a nível da União como dos 
Estados-Membros;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Promover postos de trabalho que 
proporcionem várias possibilidades para 
os trabalhadores alcançarem um 
equilíbrio saudável entre a vida 
profissional e a vida privada.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Promover o emprego e a inclusão social, 
aumentando para tal a disponibilidade e a 
acessibilidade do microcrédito para os 
grupos vulneráveis e as microempresas e 
reforçando o acesso ao financiamento para 
as empresas sociais.

e) Promover o emprego e a inclusão social, 
aumentando para tal a disponibilidade e a 
acessibilidade do microcrédito para os 
grupos vulneráveis e as microempresas, 
com uma atenção especial ao fomento do 
empreendedorismo entre as mulheres, e 
reforçando o acesso ao financiamento para 
as empresas sociais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres e contribuir para a luta contra a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 

a) Promover a igualdade entre homens e 
mulheres. Para tal, aplicará os objetivos 
enunciados na Estratégia europeia para a 
igualdade entre homens e mulheres 
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deficiência, idade ou orientação sexual; 2010-2015, tendo em particular atenção a 
promoção da independência económica 
da mulher mediante o favorecimento do 
emprego independente e a criação de 
empresas por mulheres; e fomentará as 
possibilidades de conciliação, 
potenciando, especialmente, a igualdade 
nos processos decisórios no âmbito 
político e económico empresarial. Estas 
são formas úteis e concretas de combater 
a discriminação em razão do sexo, que 
devem ser acompanhadas de medidas de
luta contra a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. Para dar uma resposta eficaz ao 
problema da pobreza na União -
nomeadamente a que atinge os mais 
vulneráveis, como as mulheres e, em 
particular, alguns grupos específicos de 
mulheres - devem ser promovidas ações 
integradas. Para tal, deve dar-se resposta 
ao fenómeno da pobreza através da 
promoção de medidas criativas em todos 
os níveis, do investimento em 
infraestruturas sociais e do reforço do 
intercâmbio de boas práticas;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se for caso disso, é utilizada uma 
abordagem que tenha em conta as 
questões de género na atribuição de 
financiamento. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O financiamento de programas e de 
atividades que promovam os direitos das 
mulheres e a igualdade de género é um 
elemento chave para assegurar que os 
programas da União reflitam os 
compromissos em matéria de igualdade 
entre homens e mulheres assumidos no 
Tratado da União. Por este motivo, a 
União, a Comissão e os Estados-Membros 
devem certificar-se de que a 
orçamentação baseada no género, as 
análises e o impacto do género são 
meticulosamente considerados em todas 
as fases do processo, nomeadamente no 
planeamento, definição, aplicação, 
controlo e avaliação.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Recolha de dados e estatísticas, bem 
como desenvolvimento de metodologias, 
classificações, indicadores e parâmetros de 
referência comuns;

a) Recolha de dados e estatísticas, bem 
como desenvolvimento de metodologias, 
classificações, indicadores e parâmetros de 
referência comuns, se for caso disso, 
repartidos por género e grupo etário;

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de
mobilidade específicos para preencher as 

4. Ações para promover a mobilidade de 
pessoas na União, em especial o 
desenvolvimento de uma plataforma digital 
multilingue para a compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego e regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
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ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens.

ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos particulares de 
trabalhadores, designadamente os jovens, 
as famílias monoparentais e as mulheres 
e homens que trabalhem a tempo parcial 
devido a responsabilidades familiares.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral.

1. A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, garante a coerência e a 
complementaridade de todas as atividades 
empreendidas no âmbito do programa com 
outras ações da União, em especial no 
quadro do Fundo Social Europeu (FSE) e 
em domínios como o diálogo social, a 
justiça e os direitos fundamentais, a 
educação, a formação profissional e a 
juventude, a investigação e inovação, o 
empreendedorismo, a saúde, o alargamento 
e as relações externas e a política 
económica em geral. Atendendo ao papel 
importante das políticas sociais e de 
emprego para a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, a Comissão e os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que as atividades do programa 
estejam em conformidade com as políticas 
de igualdade da União.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 

Para permitir um acompanhamento regular 
do programa e ajustes eventualmente 
necessários às suas prioridades políticas e 
de financiamento, a Comissão elabora 
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relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades, foram abordados os 
aspetos ligados à igualdade entre homens e 
mulheres e à antidiscriminação, incluindo 
questões de acessibilidade.

relatórios de acompanhamento bienais e 
transmite-os ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Estes relatórios dão conta dos 
resultados do programa e da forma como, 
nas suas atividades e em todos os eixos do 
programa, foram respeitados os princípios 
da igualdade entre homens e mulheres e da 
integração da perspetiva de género e 
foram abordados os aspetos ligados à 
antidiscriminação, incluindo questões de 
acessibilidade. Os dados devem ser, 
sempre que possível, agregados por sexo.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade de modo a 
garantir que as políticas social e de 
emprego e a legislação sobre condições de 
trabalho da União tenham por base factos 
comprovados e sejam pertinentes para as 
necessidades, os desafios e as situações dos 
diferentes Estados-Membros e dos outros 
países participantes;

a) (a) Desenvolver e divulgar análises 
comparativas de qualidade concebidas 
adequadamente de modo a avaliar 
também o impacto de políticas 
horizontais, como a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres, a fim 
de garantir que as políticas social e de 
emprego e a legislação sobre condições de 
trabalho da União tenham por base factos 
comprovados e sejam pertinentes para as 
necessidades, os desafios e as situações dos 
diferentes Estados-Membros e dos outros 
países participantes;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 15 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Fornecer aos parceiros sociais e às 
organizações da sociedade civil a nível da 
União e a nível nacional apoio financeiro 
para o desenvolvimento de projetos 
ligados à igualdade de género e para a 
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investigação na área do emprego e da 
inclusão social.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Organismos especializados previstos no 
direito da União;

c) Organismos especializados previstos no 
direito da União, com particular destaque 
para agências setoriais orientadas para a 
juventude, a formação ou questões 
ligadas à igualdade de género, como a 
Agência Europeia para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho ou o Instituto 
Europeu para a igualdade entre os 
Homens e as Mulheres;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité. 
O referido comité é um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
O referido comité é um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011. A 
composição do comité deve refletir o 
equilíbrio entre homens e mulheres.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolver serviços de recrutamento e 
colocação de trabalhadores no mercado 
laboral por via da compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego a nível europeu; 
tal deve abranger todas as fases da 

b) Desenvolver serviços de recrutamento e 
colocação de trabalhadores no mercado 
laboral por via da compensação das ofertas 
e dos pedidos de emprego a nível europeu; 
tal deve abranger todas as fases da 
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colocação, do pré-recrutamento à 
preparação da assistência pós-colocação, 
com vista à integração bem sucedida do 
candidato no mercado de trabalho; estes 
serviços devem incluir regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos específicos de 
trabalhadores como é o caso dos jovens.

colocação, do pré-recrutamento à 
preparação da assistência pós-colocação, 
com vista à integração bem sucedida do 
candidato no mercado de trabalho; estes 
serviços devem incluir regimes de 
mobilidade específicos para preencher as 
ofertas onde tenham sido identificadas 
lacunas e/ou ajudar grupos específicos de 
trabalhadores como é o caso dos jovens, 
das famílias monoparentais e das 
mulheres e homens que trabalhem a 
tempo parcial devido a responsabilidades 
familiares.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas;

a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder ou que têm 
dificuldades em ingressar ou reingressar no 
mercado de trabalho, pessoas em risco de 
exclusão social ou pessoas vulneráveis que 
se encontram em posição de desvantagem 
no que se refere ao acesso ao mercado de 
crédito convencional e que pretendem criar 
ou continuar a desenvolver as suas próprias 
microempresas, com uma atenção especial 
ao fomento do empreendedorismo entre as 
mulheres;
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