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Alteração  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 

2000, assentava no reconhecimento de a 

necessidade de a UE aumentar a sua 
produtividade e competitividade, 

reforçando simultaneamente a sua coesão 

social, à luz da concorrência à escala 

mundial, da evolução tecnológica e do 
envelhecimento da população. A Estratégia 
de Lisboa foi relançada em 2005, após uma 

avaliação intercalar que levou a que fosse 

colocada uma maior tónica no crescimento 

e em mais e melhores empregos. 

(4) A Estratégia de Lisboa, lançada em 

2000, assentava no reconhecimento da 

necessidade de a UE preservar a sua 
produtividade e competitividade, 

reforçando simultaneamente a sua coesão 

social, à luz da concorrência à escala 

mundial, das interdependências e 
alterações económicas e das mutações 
demográficas. A Estratégia de Lisboa foi 
relançada em 2005, após uma avaliação 

intercalar que levou a que fosse colocada 

uma maior tónica no crescimento e em 

mais e melhores empregos. A Estratégia de 
Lisboa acabou por não conseguir cumprir 
os seus objectivos. Ao colocar a tónica na 
“competitividade”, na redução dos custos, 
no desmantelamento do 
Estado-Providência, na crescente 
flexibilização dos mercados de trabalho, 
na liberalização dos mercados, em geral, e 
na desregulamentação dos mercados 
financeiros, em particular, agravou a 
desigualdade na distribuição dos 
rendimentos e da riqueza, o aumento da 
pobreza, a exclusão social, o trabalho mal 
remunerado e as condições de emprego 
precárias. Chegou o momento de uma 
estratégia alternativa da União Europeia 
em prol do desenvolvimento sustentável, 
da justiça social e do pleno emprego. Está 
na hora de a União Europeia apresentar 
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uma estratégia alternativa de 
desenvolvimento sustentável, justiça 
social e pleno emprego. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Alteração  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 alcançar os 
objectivos nacionais e eliminar os 
estrangulamentos que entravam o 
crescimento. 

(7) A Comissão propôs que fosse definida 

uma nova estratégia para a próxima 

década, a estratégia Europa 2020 e, neste 
contexto, a Comissão deve reconhecer que 
é necessário alterar as políticas 
macroeconómicas existentes (por 
exemplo, suspender o Pacto de 
Estabilidade, pôr cobro aos processos de 
privatização e liberalização, etc.), a fim de 
dar prioridade à criação de trabalho de 
qualidade com direitos para todos os 
trabalhadores e melhores salários, à 
redução dos níveis de pobreza e ao 
aumento da inclusão e do progresso 
sociais. A acção dos Estados-Membros e 
da União é orientada por cinco objectivos 

principais, que correspondem a objectivos 

partilhados, os quais são enumerados nas 

orientações relevantes. Os Estados-

Membros devem alcançar os objectivos 

nacionais e suprimir os obstáculos que 

entravam a criação de mais empregos de 
elevada qualidade. 

Or. en 



 

AM\829090PT.doc  PE446.559v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

1.9.2010 A7-0235/53 

Alteração  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 deve ser concretizada e 
coordenada no quadro do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento. 

(8) No quadro das estratégias globais de 

«saída» da crise económica, os 

Estados-Membros devem realizar reformas 

ambiciosas, a fim de assegurar um melhor 
desempenho macroeconómico orientado 
para um desenvolvimento sustentável do 
ponto de vista social e ambiental, reduzir 
os desequilíbrios macroeconómicos e 

melhorar o emprego de qualidade e a 
protecção social. O estímulo fiscal deve 
ser mantido durante os próximos três a 
cinco anos, a fim de combater a 
estagnação económica e o aumento do 
desemprego. O estímulo fiscal coordenado 
a nível dos Estados-Membros e da UE 
deve ser orientado para a recuperação 
económica através de um plano específico 
de relançamento da economia da UE que 
integre a igualdade dos géneros em todas 
as suas componentes, mobilizando 1 % do 
PIB anual da UE para investir no 
desenvolvimento sustentável do ponto de 
vista ambiental e social, garantindo, 
assim, uma estratégia de acesso a novos 
empregos de elevada qualidade. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Alteração  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

Suprimido 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Alteração  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
Anexo – Orientação -7 (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Orientação n.º -7: Igualdade dos géneros 

 Os Estados-Membros, através de 
objectivos específicos de igualdade dos 
géneros, da integração da perspectiva de 
género e de acções políticas específicas, 
aumentarão o emprego feminino, 
respeitando plenamente os direitos das 
mulheres e eliminando as disparidades 
salariais entre os géneros, a 
discriminação e a desigualdade entre os 
géneros a nível das taxas de emprego e 
desemprego. Os Estados-Membros devem 
procurar atingir o objectivo de uma taxa 
de emprego de 75% para as mulheres e os 
homens (com base em equivalentes a 
tempo inteiro) até 2020, inter alia: 

 – recorrendo a mais investimento público 
e privado, prestando mais serviços 
públicos de qualidade e concedendo apoio 
às famílias e ao indivíduo; 

 – 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 



 

AM\829090PT.doc  PE446.559v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

outros dependentes, especialmente os 
mais idosos; 

 – combatendo as condições de trabalho 
precárias, uma vez que a maioria afectada 
é constituída por mulheres; 

 – fazendo uma utilização acrescida e mais 
correcta das qualificações das mulheres 
pertencentes a minorias e das mulheres 
migrantes; 

 – reconhecendo os direitos dos cônjuges 
colaboradores e dos companheiros que, 
na maioria dos casos, são mulheres, que 
prestam ajuda no artesanato, no 
comércio, na agricultura, nas pescas e em 
pequenas empresas familiares, para que 
obtenham uma protecção adequada a 
nível da segurança social e do seu 
trabalho; 

 – melhorando as condições de trabalho e 
valorizando o trabalho em sectores em 
que as mulheres estão mais representadas 
(designadamente, a prestação de cuidados 
e o trabalho doméstico e determinados 
sectores de serviços). 

 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 
05% até 2020. Estes objectivos serão 
apoiados pela proposta da Comissão no 
sentido de alterar a Directiva 
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). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Alteração  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

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

com vista a aumentar a participação no 

mercado de trabalho e combater a 

segmentação e a inactividade, bem como a 

desigualdade de género, reduzindo 

simultaneamente o desemprego estrutural. 

As medidas destinadas a aumentar a 
flexibilidade e a segurança devem ser 
equilibradas, reforçando-se mutuamente. 
Por conseguinte, os Estados-Membros 
devem introduzir uma combinação de 
contratos de trabalho flexíveis e fiáveis, 
políticas activas no mercado de trabalho, 

uma aprendizagem eficaz ao longo da vida, 

políticas destinadas a promover a 
mobilidade da mão-de-obra e sistemas de 

segurança social adequados, no intuito de 
facilitar a transição profissional, 

acompanhada por direitos e 
responsabilidades claramente definidos 
dos desempregados que procuram 
activamente emprego. 

Os Estados-Membros devem integrar e 
aplicar o conceito de TRABALHO 
DIGNO, tirando pleno partido neste 
âmbito do apoio do Fundo Social Europeu 

com vista a aumentar a participação no 

mercado de trabalho e a combater a 

segmentação e a inactividade involuntária, 
bem como a desigualdade de género, 

reduzindo simultaneamente o desemprego 

estrutural. O conceito de TRABALHO 
DIGNO coloca uma forte tónica na 
promoção da qualidade no emprego, de 
melhor segurança e inclusão sociais, 
reforçando os direitos actuais dos 
trabalhadores e introduzindo novos 
direitos, promovendo a saúde e a 
segurança no trabalho, uma melhor 
gestão do risco social e a conciliação da 
vida profissional com a vida familiar. 
Devem ser vigorosamente lançadas pelos 
Estados-Membros medidas destinadas a 
aumentar a segurança através da 
eliminação progressiva do emprego 
precário e de modalidades contratuais 
atípicas relativas a essas formas inseguras 
de emprego com vista a restringir e a 
reduzir as formas atípicas de emprego, 
cuja utilização abusiva deve ser punida. 
Por conseguinte, cumpre aos 
Estados-Membros introduzir uma 
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combinação de contratos de trabalho 

seguros e fiáveis, políticas activas e 
integrantes no mercado de trabalho, uma 
aprendizagem eficaz ao longo da vida, 

políticas destinadas a apoiar o direito à 
mobilidade da mão-de-obra por opção 
própria e sistemas de segurança social 
eficazes e de elevada qualidade, no intuito 
de facilitar a transição profissional, 

acompanhada por direitos claramente 

definidos dos desempregados, para que 
tenham direito a benefícios adequados, e 
medidas específicas para que encontrem 
emprego ou formação e aperfeiçoamento 
profissional de qualidade, caso 
necessitem. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Alteração  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 recorrer ao 
diálogo social e dar resposta à segmentação 

do mercado de trabalho através de medidas 

destinadas a suprir o emprego temporário e 

precário, a discriminação de mulheres, 
migrantes, idosos e pessoas com 
deficiência, o subemprego e o trabalho não 
declarado. O trabalho não declarado deve 
ser combatido através de controlos mais 
rigorosos pela inspecção do trabalho, bem 
como de medidas fiscais para as pessoas 
com baixos rendimentos e para as artes e 
ofícios. A mobilidade profissional deve ser 
recompensada através de medidas 
laborais, sociais e fiscais. A qualidade do 
trabalho e as condições de emprego têm de 
ser abordadas, combatendo os baixos 
salários e garantindo uma segurança social 

resistente à pobreza igualmente para os 
trabalhadores com contratos precários e 
outras formas de contratos atípicos e os 
trabalhadores por conta própria. Os 
Estados-Membros devem chegar a acordo 
sobre uma meta da UE para os salários 
mínimos (definidos por lei ou por acordos 
colectivos a nível nacional, regional ou 
sectorial) que preveja uma remuneração 
de pelo menos 60% do respectivo salário 
médio (nacional, sectorial, etc.) e sobre 
um calendário para a consecução dessa 



 

AM\829090PT.doc  PE446.559v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

meta em todos os Estados-Membros. É 
necessário reforçar eficazmente os 
serviços de emprego, cabendo assegurar o 

seu acesso a todos, nomeadamente aos 

jovens e, em particular, aos que defrontam 
o risco de desemprego, e prever medidas 
adequadas no contexto de uma política 
activa e inclusiva em matéria de mercado 
laboral, com serviços personalizados 
orientados para aqueles que se encontram 

mais afastados do mercado de trabalho.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Alteração  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 

A fim de promover um desenvolvimento 
sustentável do ponto de vista ambiental e 
social e aumentar os níveis de participação, 
nomeadamente no que se refere às pessoas 

pouco qualificadas, os Estados-Membros 

devem adaptar os sistemas fiscais e de 
prestações sociais e aumentar a capacidade 
dos serviços públicos para prestarem a 

assistência necessária. Os 

Estados-Membros devem aumentar a taxa 

de participação da mão-de-obra, através de 

políticas destinadas a promover o conceito 
de EMPREGO DIGNO, a igualdade entre 
géneros, a igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de igual valor, e a 
integração de jovens, deficientes, 

migrantes e outros grupos vulneráveis no 

mercado de trabalho. A este respeito é 
necessária uma Garantia Europeia da 
Juventude que assegure a todos os jovens 
da UE o direito a receber uma proposta de 
emprego adequada e bem remunerada, 
coadunada com as suas qualificações e 
competências, um estágio, formação 
profissional suplementar ou uma 
combinação de trabalho e formação 
profissional imediatamente após o 
desemprego. As políticas de conciliação da 
vida profissional com a familiar, com o 

acesso a estruturas de acolhimento de 
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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. 

crianças a preços acessíveis e a inovação 

na organização do trabalho, devem visar 

uma redução do tempo de trabalho sem 
perda de remuneração e, deste modo, 
aumentar as taxas de emprego, 

nomeadamente entre os jovens, os 

trabalhadores mais idosos e as mulheres, 

com vista nomeadamente a manter no 

mercado de trabalho as mulheres com 

elevadas qualificações nos domínios 

científico e técnico. Além disso, as 
políticas de conciliação da vida 
profissional com a vida familiar devem 
reforçar a segurança na transição com 
base numa boa protecção laboral, 
reforçando os direitos sociais e a 
protecção social, de modo a prevenir 
riscos ligados ao rendimento e a 
assegurar a manutenção e a aquisição dos 
direitos à pensão e à cobertura dos 
cuidados de saúde, entre outros, durante 
os períodos de transição entre empregos, 
bem como durante os períodos de licença 
(por exemplo, prestação de cuidados a 
uma pessoa a cargo, ensino e formação 
suplementares, licenças sabáticas, etc.). 
Os Estados-Membros devem promover a 
conciliação da vida profissional com a 
vida familiar igualmente mediante uma 
redução inequívoca do tempo médio de 
trabalho semanal, bem como de uma 
redução manifesta do tempo máximo de 
trabalho legal e de uma limitação 
rigorosa das horas extraordinárias. Os 
Estados-Membros devem igualmente 

suprimir os obstáculos à inserção 

profissional de novos trabalhadores e 

apoiar o trabalho por conta própria, bem 

como a criação de emprego em domínios 

como o emprego «verde» e de qualidade, 
nomeadamente os serviços sociais, bem 
como promover a inovação social. O 
acesso ao mercado de trabalho por parte 
dos jovens e dos novos trabalhadores deve 
ser permitido mediante uma limitação 
efectiva da vida profissional. 
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1.9.2010 A7-0235/59 

Alteração  59 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 de trabalho, 

impõe-se reforçar os sistemas de segurança 

social, a aprendizagem ao longo da vida e 

as políticas activas de inclusão, a fim de 

oferecer às pessoas oportunidades em 

diferentes fases da sua vida e de as 

proteger do risco de exclusão. Os sistemas 

de segurança social e de pensões devem ser 

modernizados para permitir a sua plena 

utilização com vista a assegurar um apoio 
adequado em termos de rendimento e a 

Os Estados-Membros devem multiplicar 
os seus esforços a fim de erradicar a 
pobreza – incluindo a pobreza dos 
trabalhadores. Os esforços devem ter 
como objectivo promover a plena 

participação, decidida pelas próprias 
pessoas, na política, na sociedade, nas 
artes 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 manter e 
possibilitar a igualdade de oportunidades e 
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, sobretudo 
no que se refere à assistência social, ao 
emprego, à saúde e aos serviços de 
proximidade. Os Estados-Membros devem 
adoptar medidas activas e 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 de 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 
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facultar o acesso aos serviços de saúde, 

garantindo assim a coesão social, devendo 
ser simultaneamente sustentáveis do 
ponto de vista financeiro. Os sistemas de 
prestações sociais devem colocar a tónica 

na segurança do rendimento durante os 

períodos de transição e na redução da 

pobreza, nomeadamente entre os grupos 

mais expostos ao risco de exclusão social, 

tais como as famílias monoparentais, as 
minorias, os deficientes, as crianças e os 

jovens, as mulheres e os homens idosos, os 

migrantes legais e as pessoas sem abrigo. 
Os Estados-Membros devem igualmente 

promover de forma activa a economia 

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

diferentes fases da sua vida e de as 

proteger do risco de exclusão. Os sistemas 

de segurança social e de pensões devem ser 

modernizados para permitir a sua plena 

utilização com vista a assegurar um 

rendimento superior ao limiar da pobreza 
e o acesso aos serviços de saúde. Os 

sistemas de prestações sociais devem 

colocar a tónica na segurança do 

rendimento durante os períodos de 

transição e na redução da pobreza, 

nomeadamente entre os grupos mais 

expostos ao risco de exclusão social, tais 

como as minorias, os deficientes, as 

crianças e os jovens, as mulheres e os 

homens idosos, os migrantes e as pessoas 

sem abrigo. O Conselho deve acordar um 
compromisso a nível da UE no sentido de 
pôr fim, até 2015, ao fenómeno dos 
sem-abrigo e preparar medidas políticas 
integradas que garantam o acesso, a 
preços razoáveis, a uma habitação de 
qualidade, com aprovisionamento 
energético suficiente para todos. O 
Conselho deve acordar um objectivo da 
UE para sistemas de rendimento mínimo 
e sistemas de prestações sociais baseados 
nas contribuições que substituam o 
rendimento, em que as ajudas ao 
rendimento não sejam inferiores a 60 % 
do rendimento médio nacional 
equivalente, e, além disso, um calendário 
para o seu cumprimento. Com vista a 
eliminar a pobreza infantil na UE, os 
Estados-Membros devem procurar atingir 
uma redução de 50 % até 2012, na 
condição de esse corte não ser medido 
apenas por indicadores económicos, e 
devem tomar as medidas necessárias para 
alcançar esse objectivo. Não é compatível 
com os objectivos da União Europeia que 
ter um filho, em particular no caso das 
famílias monoparentais, incorra no risco 
de pobreza. Os pais em causa devem ser 
protegidos desse risco através de serviços 
gratuitos de acolhimento de crianças, 
assistência social e apoio "por medida" 
das agências de emprego. Os 
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Estados-Membros devem igualmente 

promover de forma activa a economia 

social e a inovação social, que estão 
vocacionadas para dar resposta a 
diferentes riscos sociais ao longo da vida, 
em particular no caso dos mais 
vulneráveis. 

Or. en 

 

 


