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Alteração 142
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispões de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de emprego 
e na pobreza no trabalho.

Os Estados-Membros que dispõem de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente, bem como aos indivíduos e às 
famílias que perderam rendimentos 
devido à necessidade de cuidar de um 
familiar com deficiência. Estes 
mecanismos deverão ter em conta o 
desempenho económico de todas as regiões 
e setores. Os Estados-Membros deverão 
promover o diálogo social e a negociação 
coletiva no processo de fixação dos 
salários. Dentro do respeito das práticas 
nacionais, os Estados-Membros e os 
parceiros sociais deverão assegurar que 
todos os trabalhadores tenham direito a 
salários adequados e justos através de 
convenções coletivas ou de salários 
mínimos nacionais adequados, tendo em 
conta o seu impacto na competitividade, na 
criação de emprego e na pobreza no 
trabalho.

Or. sk

Alteração 143
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom
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Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 5 — parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispões de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de emprego 
e na pobreza no trabalho.

Os Estados-Membros que dispõem de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
social ascendente. Estes mecanismos 
deverão ter em conta o desempenho 
económico de todas as regiões e setores. 
Os Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados que permitam garantir um 
nível de vida digno e combater a 
precariedade e a pobreza no trabalho, 
tendo em conta o seu impacto na 
competitividade, na criação de emprego e 
na pobreza no trabalho.

Or. fr

Alteração 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispões de 
mecanismos de fixação de salários 

Os Estados-Membros que dispõem de 
mecanismos de fixação de salários 
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mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de emprego 
e na pobreza no trabalho.

mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários, colocando-os acima do limiar da 
pobreza relativa, e garantir salários justos 
para um nível de vida digno, prestando 
especial atenção aos grupos de rendimentos 
mais baixos e médios, numa perspetiva de 
convergência ascendente. Estes 
mecanismos deverão ter em conta o 
desempenho económico de todas as regiões 
e setores. Os Estados-Membros deverão 
promover o diálogo social e a negociação 
coletiva no processo de fixação dos 
salários. Dentro do respeito das práticas 
nacionais, os Estados-Membros e os 
parceiros sociais deverão assegurar que 
todos os trabalhadores tenham direito a 
salários adequados e justos e, em todo o 
caso, suficientes para os protegerem 
contra a pobreza, através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade e na criação de 
emprego e tendo em vista a eliminação da 
pobreza no trabalho.

Or. it

Alteração 145
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispões de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 

Os Estados-Membros que dispõem de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir salários justos para um nível de 
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salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro 
do respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de 
emprego e na pobreza no trabalho.

vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
Estados-Membros deverão reforçar o 
diálogo social e tomar medidas com vista a 
aumentar a abrangência da negociação 
coletiva. Dentro do respeito das práticas 
nacionais e dos sistemas de relações 
laborais, os Estados-Membros e os 
parceiros sociais deverão eliminar a 
discriminação salarial em razão da idade 
ou do género, ou em relação a categorias 
específicas de trabalhadores, e assegurar 
que todos os trabalhadores tenham direito a 
salários adequados e justos através de 
convenções coletivas ou de salários 
mínimos nacionais dignos, incluindo para 
os trabalhadores em formas de emprego 
precário e no setor público.

Or. en

Alteração 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispões de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 

Os Estados-Membros que dispõem de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
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Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de emprego 
e na pobreza no trabalho.

Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais e da 
autonomia dos parceiros sociais, os 
Estados-Membros e/ou os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de emprego 
e na pobreza no trabalho.

Or. en

Alteração 147
Anne Sander

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 5 — parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As graves dificuldades socioeconómicas 
decorrentes da crise da COVID-19 
demonstraram a necessidade imperiosa de 
reforçar a coordenação das políticas de 
emprego a nível europeu. A futura 
autonomia estratégica da União 
constrói-se hoje e terá de ser sustentada 
por um mercado de trabalho forte e 
resiliente. Para o conseguir, há que 
tomar, a curto prazo, medidas fortes e 
coordenadas a nível europeu e prestar 
especial atenção à atenuação dos efeitos 
da crise a longo prazo. Deve ser 
elaborado, a nível europeu e com a 
participação dos parceiros sociais, um 
plano de relançamento do emprego para 
atenuar as medidas socioeconómicas 
relacionadas com a crise no emprego. 
Dada a dimensão da crise, é essencial 
elaborar um plano de relançamento 
ambicioso destinado a preservar os postos 
de trabalho, estimular o investimento e 
apoiar as empresas e os trabalhadores. A 
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mobilidade dos trabalhadores, que é uma 
condição para o bom funcionamento do 
mercado de trabalho, é um princípio que 
ficou fragilizado durante a crise. A livre 
circulação dos trabalhadores 
transfronteiriços deve ser garantida, a fim 
de permitir a retoma das atividades 
económicas. As medidas de levantamento 
das restrições devem ser coordenadas, 
uma vez que têm um impacto direto nas 
regiões fronteiriças. É essencial que as 
empresas sejam devidamente informadas 
sobre as medidas de apoio europeias de 
que dispõem. Os fundos europeus têm um 
papel fundamental a desempenhar no 
apoio aos trabalhadores e à reconversão 
dos trabalhadores e dos candidatos a 
emprego em domínios de atividade que 
enfrentam sérios desafios 
socioeconómicos ligados à crise. Será 
igualmente necessário dar ênfase à 
aquisição de competências e à formação. 
É essencial impedir a falência das 
empresas para preservar os postos de 
trabalho e assegurar uma recuperação 
económica sustentável. Por conseguinte, a 
UE deverá desenvolver e reforçar os 
mecanismos de alerta precoce para 
identificar as empresas em dificuldade e 
ajudá-las a evitar a insolvência. A fim de 
apoiar as empresas em dificuldade, é 
essencial facilitar o acesso ao 
financiamento empresarial. A fim de 
apoiar as PME, que representam 
99 % das empresas europeias, devem ser 
disponibilizados instrumentos de 
financiamento acessíveis a estas 
empresas, em especial através da partilha 
de riscos públicos/privados e do 
financiamento por capitais próprios. A 
estratégia para as PME deverá 
proporcionar este acesso fácil ao 
financiamento e também disponibilizar 
instrumentos adequados para apoiar 
projetos de muito pequena dimensão. Por 
outro lado, é indispensável evitar 
sobrecarregar as pequenas empresas, que 
tentam salvaguardar as suas atividades, 
com quaisquer novos encargos 
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administrativos ou financeiros. A retoma 
das atividades económicas deve ser 
acompanhada de medidas destinadas a 
garantir a saúde e a segurança dos 
trabalhadores. Os Estados-Membros 
deverão fazer tudo o que estiver ao seu 
alcance para garantir que as empresas 
tenham a proteção sanitária necessária às 
suas atividades em quantidade suficiente e 
o mais rapidamente possível. Para 
relançar a economia local, é desejável 
recorrer à flexibilidade proporcionada 
pelo novo quadro da UE em matéria de 
contratos públicos para apoiar as 
empresas locais e reforçar o consumo 
local. Para atenuar os efeitos da crise da 
COVID-19 no mercado de trabalho, 
deve-se assegurar a flexibilidade na 
utilização dos fundos estruturais e de 
investimento europeus e tirar plenamente 
partido das possibilidades oferecidas por 
estes meios financeiros para apoiar a 
retoma sustentável das atividades 
económicas nas regiões. Os futuros 
programas europeus, atualmente em 
negociação, devem ter em conta a 
perspetiva pós-crise. Para a retoma 
económica, é essencial estimular a 
emergência de grandes projetos 
industriais geradores de emprego, através 
de investimentos maciços no 
desenvolvimento de domínios de 
excelência em áreas fundamentais como a 
inteligência artificial. Deverá ser dada 
especial atenção aos «ecossistemas 
industriais» identificados pela estratégia 
industrial da UE apresentada em março 
último.

Or. fr

Alteração 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No contexto da crise provocada pela 
COVID-19, os Estados-Membros devem 
instituir todas as medidas necessárias a 
favor do emprego, a fim de proteger os 
trabalhadores por conta de outrem e por 
conta própria contra o risco de 
desemprego e de perda de rendimentos. 
Na definição e na aplicação destas 
medidas, importa garantir o pleno 
envolvimento dos parceiros sociais. Estas 
medidas devem incluir, nomeadamente, a 
extensão dos regimes de redução do 
horário de trabalho integralmente 
remunerados, o aumento das subvenções 
salariais e de apoio ao rendimento, o 
apoio financeiro às famílias para 
assistência e cuidado aos filhos e aos 
idosos, a prorrogação das baixas pagas 
por doença e para assistência, os 
benefícios fiscais e a suspensão dos 
despedimentos durante o período de crise. 
Os Estados-Membros devem reforçar o 
apoio financeiro e os benefícios fiscais a 
favor das empresas em crise devido à 
emergência da COVID-19, a fim de 
garantir a manutenção dos níveis de 
emprego e a saúde e segurança nos locais 
de trabalho. Os Estados-Membros devem 
adotar planos específicos em matéria de 
«smart working» e teletrabalho, a fim de 
maximizar a sua utilização e de definir as 
respetivas salvaguardas e condições 
através de negociação coletiva.

Or. it

Alteração 149
José Gusmão

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5– parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão assegurar 
que a assistência financeira ao abrigo do 
instrumento europeu de apoio temporário 
para atenuar os riscos de desemprego 
numa situação de emergência (SURE) 
seja prestada exclusivamente a empresas 
que respeitem o acordo coletivo 
pertinente. Os Estados-Membros deverão 
assegurar que as empresas beneficiárias 
se abstenham de efetuar recompras de 
ações ou de pagar dividendos aos 
acionistas e bónus aos executivos. Os 
Estados-Membros deverão assegurar que 
não seja prestada assistência financeira 
às empresas registadas nos países 
enunciados na lista de jurisdições fiscais 
não cooperantes da União.

Or. en

Alteração 150
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros 
deverão promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 

No contexto da incerteza atual e dada a 
importância que o teletrabalho está a 
assumir, importa fomentar a aquisição 
das competências digitais necessárias. Há 
que realizar os investimentos necessários 
para permitir o acesso à Internet e à 
banda larga em todas as regiões 
europeias, em especial nas zonas rurais. 
Do mesmo modo, importa apoiar a 
adaptação e a reestruturação das 
empresas tendo em conta os novos 
requisitos em matéria de proteção e de 
segurança. No contexto das transições 
tecnológicas e dos desafios demográficos, 
prestando especial atenção às regiões 
mencionadas no artigo 174.º do TFUE, os 
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conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

Estados-Membros deverão promover a 
sustentabilidade, a produtividade, a 
empregabilidade e o capital humano, 
fomentando a aquisição de conhecimentos, 
aptidões e competências ao longo da vida 
das pessoas e dando resposta às 
necessidades atuais e futuras do mercado 
de trabalho. Os Estados-Membros deverão 
também adaptar os seus sistemas de 
educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

Or. es
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Alteração 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais e, sempre que 
necessário, a formação extraescolar e 
pós-escolar. Os Estados-Membros deverão 
trabalhar em conjunto com os parceiros 
sociais, os prestadores de educação e 
formação, as empresas e outras partes 
interessadas pertinentes para corrigir as 
fragilidades estruturais e identificar as 
necessidades de desenvolvimento dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
nomeadamente competências básicas e 
digitais, bem como de competências 
transversais que favoreçam a 
adaptabilidade numa fase posterior da vida, 
e preparar os professores para conferir 
estas competências aos alunos. Os 
Estados-Membros deverão procurar 
assegurar a transferência dos direitos de 
formação nas transições profissionais, 
designadamente através de contas de 
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contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

aprendizagem individuais, quando tal se 
justifique. Deverão criar condições para 
que todos possam antecipar e adaptar-se às 
necessidades do mercado de trabalho, 
nomeadamente através de sistemas de 
antecipação das necessidades de 
competências e da requalificação e do 
aperfeiçoamento contínuo de 
competências, com vista a garantir 
transições justas e equitativas para todos, 
melhorar os resultados sociais, colmatar a 
escassez de mão de obra e reforçar a 
resiliência global da economia aos 
choques.

Or. en

Justificação

As possibilidades extraescolares ou pós-escolares que utilizem ferramentas extracurriculares 
e o desenvolvimento complexo para promover a convergência educacional dos alunos 
desfavorecidos desempenham um papel significativo na oferta de educação inclusiva e no 
apoio aos mais necessitados. De acordo a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho que estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+), as competências 
essenciais são: a capacidade de ler e escrever; o plurilinguismo; a matemática, as ciências, a 
tecnologia e a engenharia; as competências digitais; as competências pessoais, sociais e a 
capacidade de aprender a aprender; a cidadania; o empreendedorismo; a sensibilidade e a 
expressão culturais; deste modo, as competências básicas, digitais e 
empresariais/transversais – destacadas neste parágrafo – estão incluídas nas competências 
essenciais. Quando se fala em dotar de competências essenciais, é necessária uma 
abordagem holística que abranja igualmente professores/investigadores/pessoal. Não se pode 
falar em sistema de educação e formação inclusivo se os professores/investigadores/pessoal 
forem excluídos. Além da requalificação e do aperfeiçoamento, são igualmente necessários 
sistemas de antecipação das necessidades de competências para que os indivíduos possam 
escolher e participar nas formações que melhor respondem às necessidades do mercado de 
trabalho, conforme igualmente sublinhado na proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Social Europeu Plus (FSE).

Alteração 152
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os Estados-
Membros deverão trabalhar em conjunto 
com os parceiros sociais, os prestadores de 
educação e formação, as empresas e outras 
partes interessadas para corrigir as 
fragilidades estruturais dos sistemas de 
educação e formação e reforçar a sua 
qualidade e relevância para o mercado de 
trabalho, a fim de facilitar a transição 
ambiental. Os desafios que se colocam à 
profissão docente deverão merecer especial 
atenção. Os sistemas de educação e 
formação deverão dotar todos os alunos de 
competências essenciais, incluindo 
competências básicas e digitais, bem como 
de competências transversais que 
favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 

No contexto da crise da COVID-19, das 
transições tecnológicas e ambientais, bem 
como da evolução demográfica, os 
Estados-Membros deverão assegurar 
estratégias de adaptação apropriadas e 
imediatas e apoio imediato às pessoas 
mais gravemente afetadas, promover a 
sustentabilidade, a produtividade, a 
empregabilidade e o capital humano, 
fomentando a aquisição de conhecimentos, 
aptidões e competências ao longo da vida 
das pessoas e dando resposta à presente 
crise e às necessidades futuras do mercado 
de trabalho. Nomeadamente, os Estados-
Membros deverão executar estratégias 
destinadas a promover e a reforçar a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho e a garantir condições de 
trabalho dignas para as pessoas em 
teletrabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
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aos choques. quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

Or. en

Alteração 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
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merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques. Os Estados-Membros 
deverão igualmente assegurar que os 
empregadores assumam as suas 
responsabilidades e disponibilizem tempo 
e recursos adequados para que os 
trabalhadores possam participem na 
competência e no desenvolvimento 
profissional e de competências.

Or. en

Alteração 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 

No contexto das transições tecnológicas e 
para uma economia circular e com 
impacto neutro no clima, bem como da 
evolução demográfica, os Estados-
Membros deverão promover a plena 
proteção dos direitos económicos e sociais 
de todos os trabalhadores, a 
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longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

sustentabilidade ambiental, a 
produtividade, o emprego estável e a 
valorização do capital humano, 
fomentando a aquisição de conhecimentos, 
aptidões e competências ao longo da vida 
das pessoas e dando resposta às 
necessidades atuais e futuras do mercado 
de trabalho. Os Estados-Membros deverão 
também adaptar os seus sistemas de 
educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância no que diz 
respeito às exigências do trabalho 
associadas à transição rápida e 
socialmente justa para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima. 
Os desafios que se colocam à profissão 
docente deverão merecer especial atenção. 
Os sistemas de educação e formação 
deverão dotar todos os alunos de 
competências essenciais, incluindo 
competências básicas e digitais, bem como 
de competências transversais que 
favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.
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Or. it

Alteração 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os Estados-
Membros deverão trabalhar em conjunto 
com os parceiros sociais, os prestadores de 
educação e formação, as empresas e outras 
partes interessadas para corrigir as 
fragilidades estruturais dos sistemas de 
educação e formação e reforçar a sua 
qualidade e relevância para o mercado de 
trabalho, a fim de facilitar a transição 
ambiental. Os desafios que se colocam à 
profissão docente deverão merecer especial 
atenção. Os sistemas de educação e 
formação deverão dotar todos os alunos de 
competências essenciais, incluindo 
competências básicas e digitais, bem como 
de competências transversais que 
favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os Estados-
Membros deverão trabalhar em conjunto 
com os parceiros sociais, os prestadores de 
educação e formação, as empresas e outras 
partes interessadas para corrigir as 
fragilidades estruturais dos sistemas de 
educação e formação e reforçar a sua 
qualidade e relevância para o mercado de 
trabalho, a fim de facilitar a transição 
ambiental, bem como para introduzir 
mudanças tecnológicas e digitais no 
sentido e encontrar soluções baseadas na 
inteligência artificial. Por conseguinte, os 
desafios que se colocam à profissão 
docente deverão merecer especial atenção. 
Os sistemas de educação e formação 
deverão dotar todos os alunos de 
competências essenciais, incluindo 
competências básicas e digitais, bem como 
de competências transversais que 
favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
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condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

Or. en

Alteração 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
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a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, nomeadamente para 
os setores que enfrentam carências 
crónicas de competências, a fim de 
facilitar a transição ambiental. Os desafios 
que se colocam à profissão docente 
deverão merecer especial atenção. Os 
sistemas de educação e formação deverão 
dotar todos os alunos de competências 
essenciais, incluindo competências básicas 
e digitais, bem como de competências 
transversais que favoreçam a 
adaptabilidade numa fase posterior da vida. 
Os Estados-Membros deverão procurar 
assegurar a transferência dos direitos de 
formação nas transições profissionais, 
designadamente através de contas de 
aprendizagem individuais, quando tal se 
justifique. Deverão criar condições para 
que todos possam antecipar e adaptar-se às 
necessidades do mercado de trabalho, 
nomeadamente através da requalificação e 
do aperfeiçoamento contínuo de 
competências, com vista a garantir 
transições justas e equitativas para todos, 
melhorar os resultados sociais, colmatar a 
escassez de mão de obra e reforçar a 
resiliência global da economia aos 
choques.

Or. fr

Alteração 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 

Tendo em conta o impacto do surto 
pandémico de COVID-19, no contexto das 
transições tecnológicas e ambientais, bem 
como da evolução demográfica, os 
Estados-Membros deverão promover a 
sustentabilidade, a produtividade, a 
empregabilidade e o capital humano, 
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longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

fomentando a aquisição de conhecimentos, 
aptidões e competências ao longo da vida 
das pessoas e dando resposta às 
necessidades atuais e futuras do mercado 
de trabalho. Os Estados-Membros deverão 
também adaptar os seus sistemas de 
educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

Or. pl

Alteração 158
Anne Sander
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Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica e da crise socioeconómica 
decorrente da COVID-19, os 
Estados-Membros deverão promover a 
sustentabilidade, a produtividade, a 
empregabilidade e o capital humano, 
fomentando a aquisição de conhecimentos, 
aptidões e competências ao longo da vida 
das pessoas e dando resposta às 
necessidades atuais e futuras do mercado 
de trabalho. Os Estados-Membros deverão 
também adaptar os seus sistemas de 
educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
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todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

Or. fr

Alteração 159
Guido Reil

Proposta de decisão
Anexo I – orientação 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 
prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
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que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

Or. de

Alteração 160
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva e 
de elevada qualidade, incluindo o ensino e 
a formação profissionais. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
conjunto com os parceiros sociais, os 

No contexto das transições tecnológicas e 
ambientais, bem como da evolução 
demográfica, os Estados-Membros deverão 
promover a sustentabilidade, a 
produtividade, a empregabilidade e o 
capital humano, fomentando a aquisição de 
conhecimentos, aptidões e competências ao 
longo da vida das pessoas e dando resposta 
às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão também adaptar os seus sistemas 
de educação e formação, garantindo 
investimentos numa educação inclusiva, 
acessível a todos e de elevada qualidade, 
incluindo o ensino e a formação 
profissionais. Os Estados-Membros 
deverão trabalhar em conjunto com os 
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prestadores de educação e formação, as 
empresas e outras partes interessadas para 
corrigir as fragilidades estruturais dos 
sistemas de educação e formação e reforçar 
a sua qualidade e relevância para o 
mercado de trabalho, a fim de facilitar a 
transição ambiental. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais, 
quando tal se justifique. Deverão criar 
condições para que todos possam antecipar 
e adaptar-se às necessidades do mercado de 
trabalho, nomeadamente através da 
requalificação e do aperfeiçoamento 
contínuo de competências, com vista a 
garantir transições justas e equitativas para 
todos, melhorar os resultados sociais, 
colmatar a escassez de mão de obra e 
reforçar a resiliência global da economia 
aos choques.

parceiros sociais, os prestadores de 
educação e formação, as empresas e outras 
partes interessadas para corrigir as 
fragilidades estruturais dos sistemas de 
educação e formação e reforçar a sua 
qualidade e relevância para o mercado de 
trabalho, a fim de facilitar as transições 
ambiental e digital. Os desafios que se 
colocam à profissão docente deverão 
merecer especial atenção. Os sistemas de 
educação e formação deverão dotar todos 
os alunos de competências essenciais, 
incluindo competências básicas e digitais, 
bem como de competências transversais 
que favoreçam a adaptabilidade numa fase 
posterior da vida. Os Estados-Membros 
deverão procurar assegurar a transferência 
dos direitos de formação nas transições 
profissionais, designadamente através de 
contas de aprendizagem individuais. 
Deverão criar condições para que todos 
possam antecipar e adaptar-se às 
necessidades do mercado de trabalho, 
nomeadamente através da requalificação e 
do aperfeiçoamento contínuo de 
competências, com vista a garantir 
transições justas e equitativas para todos, 
melhorar os resultados sociais, colmatar a 
escassez de mão de obra e reforçar a 
resiliência global da economia aos 
choques.

Or. fr

Alteração 161
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A pandemia causada pelo coronavírus 
veio salientar a necessidade de sistemas 
sanitários resilientes, compostos por 
profissionais com boa formação e dotados 
dos meios de proteção necessários para 
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desempenharem a sua função de forma 
segura para si próprios e para os doentes. 
Importa igualmente reconhecer o 
trabalho e o valor social dos profissionais 
de prestação de cuidados e dos assistentes, 
dotando-os de formação específica para 
as suas funções, nomeadamente no 
domínio da geriatria e da dependência.

Or. es

Alteração 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
eliminando as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso universal a uma educação 
pré-escolar de boa qualidade. Deverão 
elevar os níveis gerais de habilitações, 
reduzir o número de jovens que 
abandonam precocemente a escola, 
melhorar o acesso ao ensino superior e as 
taxas de conclusão e aumentar a 
participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
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mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, 
reforçando o acesso a oportunidades de 
aprendizagem de qualidade e garantindo o 
seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, nomeadamente no 
âmbito de uma transição rápida e 
socialmente justa para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima, 
melhorar os processos de monitorização e 
antecipação de competências, conferir 
maior visibilidade às competências e 
facilitar a comparação das qualificações, 
incluindo as que são obtidas no estrangeiro, 
e multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
aceder a postos de trabalho estáveis e de 
qualidade, reforçando o acesso a 
oportunidades de aprendizagem de 
qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas. Tendo em conta 
a emergência da COVID-19, os 
Estados-Membros deverão adotar as 
medidas necessárias para reforçar o 
ensino e a formação à distância, 
tornando-os acessíveis a todos, e tendo em 
plena consideração as exigências das 
pessoas com deficiência.

Or. it

Alteração 163
Anne Sander

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
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de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Os Estados-Membros devem incentivar os 
jovens a participar no programa europeu 
Erasmus+, incluindo os jovens 
empresários, para que possam conhecer 
outros empresários mais experientes e, 
assim, promover o intercâmbio de práticas 
e de experiências.

Or. fr

Alteração 164
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade e inclusiva. Deverão elevar 
os níveis gerais de habilitações, reduzir o 
número de jovens que abandonam 
precocemente a escola, melhorar o acesso 
ao ensino superior e as taxas de conclusão 
e aumentar a participação dos adultos na 
aprendizagem contínua, especialmente 
entre os alunos oriundos de meios 
desfavorecidos, em geral menos 
qualificados. Tendo em conta as novas 
exigências decorrentes das sociedades 
digitais, ecológicas e em envelhecimento, 
os Estados-Membros deverão reforçar a 
aprendizagem em contexto laboral nos seus 
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ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

sistemas de ensino e formação 
profissionais (EFP) (designadamente 
através de programas de aprendizagem 
eficazes e de qualidade) e aumentar o 
número de diplomados nas áreas da 
ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, nomeadamente estimulando o 
interesse das mulheres e das jovens por 
estes domínios, tanto no EFP de nível 
médio como no ensino superior. Além 
disso, deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação, por 
exemplo, através de trabalho voluntário 
em organismos sem fins lucrativos. 
Deverão melhorar e aumentar a oferta e o 
uso de formas flexíveis de ensino e 
formação profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento oficiais das 
competências adquiridas incluindo 
competências adquiridas num contexto de 
ensino informal ou durante a prestação 
de cuidados a uma criança ou a um 
familiar portador de deficiência.

Or. sk
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Alteração 165
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e assegurar 
o reconhecimento, a validação e a 
acreditação de conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
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melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
investir em programas de emprego e de 
proteção social destinados aqueles que 
não são capazes de se requalificar, ajudar 
os adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas. Deverá ser 
assegurado o direito a licenças 
remuneradas para formação.

Or. en

Alteração 166
Anne Sander

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
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sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros devem promover a 
aprendizagem de várias línguas oficiais 
da UE. Os Estados-Membros deverão 
ajudar igualmente os adultos pouco 
qualificados a manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Or. fr

Alteração 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
adultos pouco qualificados a manter ou 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos e os 
menos qualificados. Tendo em conta as 
novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, reforçar a formação 
dual e cooperativa, melhorar os processos 
de monitorização e antecipação de 
competências, conferir maior visibilidade 
às competências e facilitar a comparação 
das qualificações, incluindo as que são 
obtidas no estrangeiro, e multiplicar as 
oportunidades de reconhecimento e 
validação de aptidões e competências 
adquiridas dentro e fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
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desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Or. en

Justificação

Consideram-se oriundos de meios desfavorecidos não apenas aqueles com baixos níveis de 
competências, mas também aqueles que, apesar de determinados, não conseguem participar 
na formação, independentemente das suas qualificações. Com base no que precede, 
propomos que os dois grupos sejam divididos de forma mais clara também no texto. O ensino 
superior coopera estreitamente com o mercado de trabalho no âmbito de modelos de 
formação dual e cooperativa. A validação e a reconhecimento envolvem tanto a 
aprendizagem formal como a informal.

Alteração 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 



AM\1204616PT.docx 37/99 PE650.691v01-00

PT

as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, bem como os estereótipos 
de género vigentes, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Or. en

Alteração 169
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
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Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados, 
especialmente de mulheres, nas áreas da 
ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
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igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Or. fr

Alteração 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 



PE650.691v01-00 40/99 AM\1204616PT.docx

PT

aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

aumentar o número de diplomados, 
sobretudo de mulheres diplomadas, nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os 
Estados-Membros deverão ajudar 
igualmente os adultos pouco qualificados a 
manter ou desenvolver a sua 
empregabilidade a longo prazo, reforçando 
o acesso a oportunidades de aprendizagem 
de qualidade e garantindo o seu 
aproveitamento através da realização de 
percursos de melhoria de competências que 
incluam avaliações de competências, uma 
oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Or. en

Alteração 171
José Manuel Fernandes

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 

Os Estados-Membros deverão promover a 
liberdade e a igualdade de oportunidades 
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corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 

para todos, corrigindo as desigualdades nos 
sistemas de educação e formação, inclusive 
por via do acesso a uma educação pré-
escolar de boa qualidade. Deverão elevar 
os níveis gerais de habilitações, reduzir o 
número de jovens que abandonam 
precocemente a escola, melhorar o acesso 
ao ensino superior e as taxas de conclusão 
e aumentar a participação dos adultos na 
aprendizagem contínua, especialmente 
entre os alunos oriundos de meios 
desfavorecidos, em geral menos 
qualificados. Tendo em conta as novas 
exigências decorrentes das sociedades 
digitais, ecológicas e em envelhecimento, 
os Estados-Membros deverão reforçar a 
aprendizagem em contexto laboral nos seus 
sistemas de ensino e formação 
profissionais (EFP) (designadamente 
através de programas de aprendizagem 
eficazes e de qualidade) e aumentar o 
número de diplomados nas áreas da 
ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 



PE650.691v01-00 42/99 AM\1204616PT.docx

PT

oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Or. pt

Alteração 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação pré-escolar de 
boa qualidade. Deverão elevar os níveis 
gerais de habilitações, reduzir o número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola, melhorar o acesso ao ensino 
superior e as taxas de conclusão e aumentar 
a participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
visibilidade às competências e facilitar a 

Os Estados-Membros deverão promover a 
igualdade de oportunidades para todos, 
corrigindo as desigualdades nos sistemas 
de educação e formação, inclusive por via 
do acesso a uma educação, nomeadamente 
pré-escolar, de boa qualidade. Deverão 
elevar os níveis gerais de habilitações, 
reduzir o número de jovens que 
abandonam precocemente a escola, 
melhorar o acesso ao ensino superior e as 
taxas de conclusão e aumentar a 
participação dos adultos na aprendizagem 
contínua, especialmente entre os alunos 
oriundos de meios desfavorecidos, em 
geral menos qualificados. Tendo em conta 
as novas exigências decorrentes das 
sociedades digitais, ecológicas e em 
envelhecimento, os Estados-Membros 
deverão reforçar a aprendizagem em 
contexto laboral nos seus sistemas de 
ensino e formação profissionais (EFP) 
(designadamente através de programas de 
aprendizagem eficazes e de qualidade) e 
aumentar o número de diplomados nas 
áreas da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, tanto no EFP de nível médio 
como no ensino superior. Além disso, 
deverão tornar o ensino superior e a 
investigação mais relevantes para o 
mercado de trabalho, melhorar os 
processos de monitorização e antecipação 
de competências, conferir maior 
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comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

visibilidade às competências e facilitar a 
comparação das qualificações, incluindo as 
que são obtidas no estrangeiro, e 
multiplicar as oportunidades de 
reconhecimento e validação de aptidões e 
competências adquiridas fora dos contextos 
formais do ensino e da formação. Deverão 
melhorar e aumentar a oferta e o uso de 
formas flexíveis de ensino e formação 
profissionais contínuos. Os Estados-
Membros deverão ajudar igualmente os 
adultos pouco qualificados a manter ou 
desenvolver a sua empregabilidade a longo 
prazo, reforçando o acesso a oportunidades 
de aprendizagem de qualidade e garantindo 
o seu aproveitamento através da realização 
de percursos de melhoria de competências 
que incluam avaliações de competências, 
uma oferta de programas de educação e 
formação correspondentes às 
oportunidades do mercado de trabalho e a 
validação e o reconhecimento das 
competências adquiridas.

Or. pl

Alteração 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 
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jovens e o problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deverão continuar a ser 
combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude(15).

jovens, as condições de trabalho precárias 
dos jovens e o problema dos jovens que 
não trabalham, não estudam, nem seguem 
uma formação (NEET) deverão continuar a 
ser combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral e eficaz 
da Garantia para Juventude, enquanto 
ferramenta de integração no mercado de 
trabalho que contribui para a criação de 
emprego de qualidade e para a transição 
dos jovens para o mercado de trabalho(15).

__________________ __________________

(15) JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. (15) JO C 120 de 26.4.2013, p. 1.

Or. en

Alteração 174
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 
jovens e o problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deverão continuar a ser 
combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. Os Estados-Membros 
devem fazer da luta contra o desemprego e 
a precariedade dos jovens uma prioridade 
absoluta. O problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deve continuar a ser combatido 
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estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude (15).

mediante a prevenção do abandono escolar 
precoce, um acesso privilegiado à 
formação em setores do futuro ligados à 
economia verde e digital e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude (15).

__________________ __________________
15 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. 15 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1.

Or. fr

Alteração 175
Jeroen Lenaers

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 
jovens e o problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deverão continuar a ser 
combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude(15).

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 
jovens e o problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deverão continuar a ser 
combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude(15). Deverá ser 
prestada particular atenção ao ensino nas 
línguas dos países vizinhos, a fim de 
estabelecer uma melhor ligação com o 
mercado de trabalho transfronteiriço.
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__________________ __________________

(15) JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. (15) JO C 120 de 26.4.2013, p. 1.

Or. en

Alteração 176
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 
jovens e o problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deverão continuar a ser 
combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude15.

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração, nomeadamente 
estratégias destinadas a reduzir o 
desemprego de pessoas com deficiência ou 
de pessoas com desvantagens de outra 
natureza. O desemprego dos jovens e o 
problema dos jovens que não trabalham, 
não estudam, nem seguem uma formação 
deverão continuar a ser combatidos 
mediante a prevenção do abandono escolar 
precoce e uma melhoria estrutural da 
transição escola-trabalho, da qual faz parte 
a execução integral da Garantia para 
Juventude15.

__________________ __________________
15 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. 15 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1.

Or. sk
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Alteração 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil da situação de desemprego, a 
fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 
jovens e o problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deverão continuar a ser 
combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude(15).

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados e às pessoas inativas uma 
assistência eficaz, atempada, coordenada e 
personalizada, baseada no apoio à procura 
de emprego, na formação, na 
requalificação e no acesso a outros serviços 
facilitadores. Deverão ser empreendidas 
estratégias abrangentes que incluam uma 
avaliação individual, aprofundada e em 
tempo útil, mas, o mais tardar, após 18 
meses de desemprego, da situação dos 
desempregados, a fim de prevenir e reduzir 
significativamente o desemprego estrutural 
e de longa duração. O desemprego dos 
jovens e o problema dos jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem uma 
formação deverão continuar a ser 
combatidos mediante a prevenção do 
abandono escolar precoce e uma melhoria 
estrutural da transição escola-trabalho, da 
qual faz parte a execução integral da 
Garantia para Juventude(15).

__________________ __________________

(15) JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. (15) JO C 120 de 26.4.2013, p. 1.

Or. en

Justificação

A avaliação deve incidir nos desempregados e na sua situação, e não no desemprego 
enquanto tal. Em consequência, propomos a alteração do texto ou a supressão da referência 
ao desemprego (supressão da expressão «situação de desemprego»). Embora concordando 
que a avaliação deve ser levada a cabo o mais rapidamente possível, um horizonte temporal 
claro - em conformidade com a Recomendação do Conselho sobre a integração dos 
desempregados de longa duração no mercado de trabalho (2016/C 67/01) - tornaria a 
orientação mais concreta, regular e previsível.
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Alteração 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 6 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão visar a 
supressão de obstáculos e desincentivos – e 
a concessão de incentivos – à participação 
no mercado de trabalho, em especial para 
as pessoas com baixos rendimentos, as 
que auferem a segunda fonte de 
rendimento no agregado familiar e as que 
estão mais afastadas do mercado de 
trabalho. Os Estados-Membros deverão 
promover a conceção de ambientes de 
trabalho adaptados às necessidades das 
pessoas com deficiência, inclusive através 
de um apoio financeiro específico e de 
serviços que lhes permitam participar no 
mercado de trabalho e na sociedade.

Os Estados-Membros deverão visar a 
supressão de obstáculos e desincentivos 
que impeçam a criação e o acesso a postos 
de trabalho estáveis e de qualidade, e 
devem aplicar medidas pertinentes para 
eliminar as desigualdades e a 
discriminação que prejudicam os grupos 
mais vulneráveis. Os Estados-Membros 
deverão promover a conceção de ambientes 
de trabalho adaptados às necessidades das 
pessoas com deficiência, inclusive através 
de um apoio financeiro específico e de 
serviços que lhes permitam participar no 
mercado de trabalho e na sociedade.

Or. it

Alteração 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão visar a 
supressão de obstáculos e desincentivos – e 
a concessão de incentivos – à participação 
no mercado de trabalho, em especial para 
as pessoas com baixos rendimentos, as que 
auferem a segunda fonte de rendimento no 
agregado familiar e as que estão mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
Estados-Membros deverão promover a 
conceção de ambientes de trabalho 
adaptados às necessidades das pessoas com 
deficiência, inclusive através de um apoio 
financeiro específico e de serviços que lhes 

Os Estados-Membros deverão visar a 
supressão de obstáculos e desincentivos – e 
a concessão de incentivos – à participação 
no mercado de trabalho, em especial para 
as pessoas com baixos rendimentos, as que 
auferem a segunda fonte de rendimento no 
agregado familiar, as de grupos 
desfavorecidos e as que estão mais 
afastadas do mercado de trabalho. Os 
Estados-Membros deverão promover a 
conceção de ambientes de trabalho 
adaptados às necessidades das pessoas com 
deficiência, inclusive através de um apoio 
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permitam participar no mercado de 
trabalho e na sociedade.

financeiro específico e de serviços que lhes 
permitam participar no mercado de 
trabalho e na sociedade.

Or. en

Justificação

Uma vez que os grupos desfavorecidos são que têm os piores resultados no mercado de 
trabalho, mesmo em períodos de desenvolvimento económico (e mais ainda em períodos de 
crise – como o atual), o apoio ao emprego destes grupos deve ser destacado.

Alteração 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão assegurar e 
aplicar normas elevadas e rigorosas em 
matéria de saúde e segurança no 
trabalho. Estas incluem a redução a zero 
do número de acidentes de trabalho 
mortais e de cancros profissionais, a 
fixação de valores-limite de exposição 
profissional vinculativos e a tomada em 
consideração dos riscos de saúde 
psicossociais relacionados com o trabalho 
e das doenças profissionais.

Or. fr

Alteração 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor, nomeadamente 
através da criação de um índice de 
igualdade salarial entre mulheres e 
homens. Os Estados-Membros deverão 
tomar medidas para apoiar o espírito 
empresarial das mulheres e facilitar o seu 
acesso ao financiamento. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para aumentar a presença de mulheres 
nos conselhos de administração das 
empresas. É necessário promover a 
conciliação da vida profissional, familiar e 
privada, tanto para as mulheres como para 
os homens, em especial através do acesso a 
cuidados de saúde continuados e a serviços 
de educação e acolhimento na primeira 
infância a preços comportáveis e de 
qualidade. Os Estados-Membros deverão 
garantir que os pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Or. fr
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Alteração 182
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais e de pensões entre 
homens e mulheres deverão ser 
colmatadas. Simultaneamente, os períodos 
de licença de maternidade e de licença 
parental devem ser convenientemente 
valorizados, tanto em termos de 
contribuições pagas durante as licenças 
como em termos de seguro de pensão, de 
modo a refletir a importância de educar 
as gerações futuras, nomeadamente no 
contexto de uma sociedade em 
envelhecimento. Há que garantir a 
transparência salarial e a igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de igual 
valor. É necessário promover a conciliação 
da vida profissional, familiar e privada, 
tanto para as mulheres como para os 
homens, em especial através do acesso a 
cuidados de saúde continuados e a serviços 
de educação e acolhimento na primeira 
infância e ao longo da vida a preços 
comportáveis e de qualidade. Os Estados-
Membros deverão garantir que os pais e 
outras pessoas com responsabilidades de 
prestação de cuidados possam usufruir de 
licenças para assistência à família 
remuneradas e de duração adequada e de 
serviços de apoio, bem como de regimes 
de trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
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homens.

Or. sk

Alteração 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. Os 
Estados-Membros deverão estabelecer 
objetivos para a redução dos empregos 
precários e do trabalho a tempo parcial 
involuntário, a fim de melhorar a situação 
das mulheres no mercado de trabalho. O 
trabalho a tempo inteiro deverá constituir 
a regra. As disparidades salariais entre 
homens e mulheres deverão ser 
colmatadas. Há que garantir a 
transparência salarial e a igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de igual 
valor. É necessário promover a conciliação 
da vida profissional, familiar e privada, 
tanto para as mulheres como para os 
homens, em especial através do acesso a 
cuidados de saúde continuados e a serviços 
de educação e acolhimento na primeira 
infância a preços comportáveis e de 
qualidade. Os Estados-Membros deverão 
garantir que os pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças remuneradas 
para assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
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equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Or. en

Alteração 184
Anne Sander

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 6 — parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. Os 
Estados-Membros devem incentivar a 
participação das mulheres em domínios 
estratégicos, especialmente no setor 
digital, onde existe uma representação 
excessiva de homens. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
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equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Or. fr

Alteração 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Samira Rafaela

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. Os 
Estados-Membros deverão ter em conta a 
percentagem mínima proposta na 
proposta de diretiva relativa à melhoria do 
equilíbrio entre homens e mulheres nos 
conselhos de administração das empresas. 
As disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial obrigatória 
e a igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
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conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Or. en

Alteração 186
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 6 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres deverão ser colmatadas. Há que 
garantir a transparência salarial e a 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de igual valor. É necessário 
promover a conciliação da vida 
profissional, familiar e privada, tanto para 
as mulheres como para os homens, em 
especial através do acesso a cuidados de 
saúde continuados e a serviços de educação 
e acolhimento na primeira infância a 
preços comportáveis e de qualidade. Os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 

Os Estados-Membros deverão garantir a 
igualdade entre homens e mulheres e uma 
maior participação das mulheres no 
mercado de trabalho, nomeadamente 
através da garantia da igualdade de 
oportunidades e de progressão na carreira, 
bem como da eliminação dos obstáculos à 
participação em cargos de liderança a todos 
os níveis do processo decisório. As 
disparidades salariais, de pensões e de 
emprego entre homens e mulheres deverão 
ser colmatadas. Há que garantir a 
transparência salarial e a igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de igual 
valor. É necessário promover a conciliação 
da vida profissional, familiar e privada, 
tanto para as mulheres como para os 
homens, em especial através do acesso a 
cuidados de saúde continuados e a serviços 
de educação e acolhimento na primeira 
infância a preços comportáveis e de 
qualidade. Os Estados-Membros deverão 
garantir que os pais e outras pessoas com 
responsabilidades de prestação de cuidados 
possam usufruir de licenças para 
assistência à família e de regimes de 
trabalho flexíveis que lhes permitam 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
privada, e promover um exercício 
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equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

equilibrado dos direitos entre mulheres e 
homens.

Or. en

Alteração 187
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 

A UE e os Estados-Membros têm de 
redefinir as suas prioridades e reorientar 
o orçamento disponível para as suas 
necessidades sanitárias e 
socioeconómicas. Para tal, deverão 
colaborar com os parceiros sociais com o 
objetivo de evitar o encerramento de 
empresas viáveis e de minimizar os efeitos 
negativos no emprego, mantendo 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Os 
Estados-Membros, com o apoio dos 
Fundos Estruturais e de instrumentos 
como o SURE, garantirão o respeito dos 
direitos dos trabalhadores afetados pelos 
regimes de redução do horário de 
trabalho. Deverão reduzir e prevenir a 
segmentação nos mercados de trabalho, 
combater o trabalho não declarado e 
promover a transição para modelos de 
emprego sem termo. As disposições em 
matéria de proteção do emprego, o direito 
do trabalho e as instituições deverão 
proporcionar não só um quadro favorável à 
contratação de mão de obra mas também a 
flexibilidade necessária para que os 
empregadores se adaptem rapidamente às 
evoluções da conjuntura económica, 
preservando, simultaneamente, ambientes 
de trabalho seguros, saudáveis e bem 
adaptados para os trabalhadores, 
protegendo os seus direitos e garantindo-
lhes proteção social. Deverão ser evitados 
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adequadas. os vínculos de emprego conducentes a 
condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas. As empresas afetadas têm de 
poder recorrer a regimes eficazes de 
reestruturação preventiva que lhes 
permitam adaptar-se à sua situação 
específica para se manterem em atividade 
e evitarem o maior número de 
despedimentos possível.

Or. es

Alteração 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
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conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social digna. 
Deverão igualmente colaborar com os 
representantes sindicais com vista a 
garantir um ambiente de trabalho 
saudável e seguro, prestando especial 
atenção à prevenção de acidentes e 
doenças no local de trabalho. Deverão ser 
evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

Or. en

Alteração 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
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emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no caso dos trabalhadores 
a partir de plataformas, aos quais deverão 
ser garantidos direitos sociais, condições 
de trabalho dignas, maior acesso à 
proteção social e melhores condições de 
representação, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

Or. fr

Alteração 190
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
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prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. Os 
Estados-Membros deverão assegurar que 
estes trabalhadores beneficiem 
efetivamente de condições de trabalho 
justas e de acesso a uma proteção social 
adequada. Importa garantir o acesso a 
mecanismos eficazes e imparciais de 
resolução de litígios nos casos de 
despedimento sem justa causa, e um direito 
de recurso acompanhado de indemnizações 
adequadas.

Or. fr

Alteração 191
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 

A fim de tirar partido de uma mão de obra 
produtiva e dinâmica, novos padrões de 
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trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos 
e garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis e para assegurar a saúde e a 
segurança no trabalho, garantindo o 
equilíbrio entre direitos e obrigações. 
Deverão reduzir e prevenir a segmentação 
nos mercados de trabalho, combater o 
trabalho não declarado e o falso trabalho 
por conta própria e promover a transição 
para modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, garantindo os seus direitos 
e proteção social. Deverão ser evitados os 
vínculos de emprego conducentes a 
condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas. Neste contexto, não 
deverá verificar-se utilização abusiva de 
contratos atípicos. Importa garantir o 
acesso a mecanismos eficazes e imparciais 
de resolução de litígios nos casos de 
despedimento sem justa causa, e um direito 
de recurso acompanhado de indemnizações 
adequadas.

Or. en

Alteração 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de tirar partido de uma mão de obra A fim de tirar partido de uma mão de obra 



PE650.691v01-00 62/99 AM\1204616PT.docx

PT

produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover a transição para 
modelos de emprego sem termo. As 
disposições em matéria de proteção do 
emprego, o direito do trabalho e as 
instituições deverão proporcionar não só 
um quadro favorável à contratação de mão 
de obra mas também a flexibilidade 
necessária para que os empregadores se 
adaptem rapidamente às evoluções da 
conjuntura económica, preservando, 
simultaneamente, ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes proteção social. Deverão 
ser evitados os vínculos de emprego 
conducentes a condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

produtiva e dinâmica, novos padrões de 
trabalho e modelos de negócio, os 
Estados-Membros deverão colaborar com 
os parceiros sociais na definição de 
condições de trabalho justas, transparentes 
e previsíveis, garantindo o equilíbrio entre 
direitos e obrigações. Deverão reduzir e 
prevenir a segmentação nos mercados de 
trabalho, combater o trabalho não 
declarado e promover os modelos de 
emprego sem termo. As disposições em 
matéria de proteção do emprego, o direito 
do trabalho e as instituições deverão 
proporcionar um quadro favorável à 
criação de postos de trabalho estáveis e de 
qualidade, preservando elevados níveis de 
segurança e ambientes de trabalho 
seguros, saudáveis e bem adaptados para os 
trabalhadores, protegendo os seus direitos e 
garantindo-lhes os mais elevados níveis de 
proteção social. Deverão ser evitados os 
vínculos de emprego conducentes a 
condições laborais precárias, 
nomeadamente no contexto do trabalho a 
partir de plataformas, através do combate à 
utilização abusiva de contratos atípicos e 
reconhecendo as respetivas salvaguardas 
e condições de trabalho específicas. 
Importa garantir o acesso a mecanismos 
eficazes e imparciais de resolução de 
litígios nos casos de despedimento sem 
justa causa, e um direito de recurso 
acompanhado de indemnizações 
adequadas.

Or. it

Alteração 193
Anne Sander

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
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trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho. Os 
Estados-Membros devem recorrer à rede 
europeia de serviços públicos de emprego 
e a agências europeias para identificar 
boas práticas, baseadas em dados 
comprovados, promover a aprendizagem 
mútua e fomentar uma maior 
coordenação das políticas de emprego.

Or. fr

Alteração 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho, bem como o aumento 
do emprego em regiões desfavorecidas. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
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participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

concretas para ativar e capacitar as pessoas 
aptas a participar no mercado de trabalho. 
Deverão reforçar a eficácia das políticas 
ativas do mercado de trabalho, 
direcionando-as com maior precisão, 
alargando o seu alcance e cobertura e 
articulando-as mais eficazmente com a 
concessão de apoio ao rendimento em 
favor dos desempregados enquanto estes 
estão à procura de emprego, com base nos 
respetivos direitos e responsabilidades. Os 
Estados-Membros deverão ter por objetivo 
melhorar a eficácia e a eficiência dos 
serviços públicos de emprego, mercê de 
medidas atempadas e individualizadas de 
apoio aos candidatos a emprego, da 
promoção da procura no mercado do 
trabalho e da implementação de sistemas 
de aferição do desempenho.

Or. en

Justificação

Muitos Estados-Membros veem-se confrontados com substanciais diferenças regionais nos 
seus mercados de trabalho, facto que tem de ser tido em conta.

Alteração 195
Jeroen Lenaers

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 



AM\1204616PT.docx 65/99 PE650.691v01-00

PT

eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, também no que se refere ao 
mercado de trabalho transfronteiriço, 
mercê de medidas atempadas e 
individualizadas de apoio aos candidatos a 
emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

Or. en

Alteração 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições, 
em especial digital e ecológica, no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
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a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

Or. fr

Alteração 197
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho a 
encontrar empregos de qualidade. 
Deverão reforçar a eficácia das políticas 
ativas do mercado de trabalho, 
direcionando-as com maior precisão, 
alargando o seu alcance e cobertura e 
articulando-as mais eficazmente com a 
concessão de apoio digno ao rendimento 
em favor dos desempregados enquanto 
estes estão à procura de emprego, com base 
nos respetivos direitos e responsabilidades. 
Os Estados-Membros deverão ter por 
objetivo melhorar a eficácia e a eficiência 
dos serviços públicos de emprego, mercê 
de medidas atempadas e individualizadas 
de apoio aos candidatos a emprego, da 
promoção da procura no mercado do 
trabalho e da implementação de sistemas 
de aferição do desempenho.

Or. en
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Alteração 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego, da promoção da procura no 
mercado do trabalho e da implementação 
de sistemas de aferição do desempenho.

As políticas deverão procurar melhorar e 
apoiar a participação no mercado de 
trabalho, a correspondência entre a oferta e 
a procura de mão de obra e as transições no 
mercado de trabalho. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas concretas para 
ativar e capacitar as pessoas aptas a 
participar no mercado de trabalho. Deverão 
reforçar a eficácia das políticas ativas do 
mercado de trabalho, direcionando-as com 
maior precisão, alargando o seu alcance e 
cobertura e articulando-as mais 
eficazmente com a concessão de apoio ao 
rendimento em favor dos desempregados 
enquanto estes estão à procura de emprego, 
com base nos respetivos direitos e 
responsabilidades. Os Estados-Membros 
deverão ter por objetivo melhorar a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego, mercê de medidas atempadas 
e individualizadas de apoio aos candidatos 
a emprego e da promoção da procura no 
mercado do trabalho.

Or. en

Alteração 199
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados prestações de desemprego 
adequadas, por um período razoável, em 
função das respetivas contribuições e das 
regras de elegibilidade nacionais. Essas 
prestações não deverão desincentivar um 
rápido regresso ao mundo do trabalho e 
deverão ser acompanhadas de políticas 
ativas do mercado de trabalho.

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados prestações de desemprego 
adequadas, por um período razoável, em 
função das respetivas contribuições e das 
regras de elegibilidade nacionais. Essas 
prestações deverão assegurar condições de 
vida dignas aos desempregados. Não 
deverão desincentivar um rápido regresso 
ao mundo do trabalho e deverão ser 
acompanhadas de políticas ativas do 
mercado de trabalho.

Or. fr

Alteração 200
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados prestações de desemprego 
adequadas, por um período razoável, em 
função das respetivas contribuições e das 
regras de elegibilidade nacionais. Essas 
prestações não deverão desincentivar um 
rápido regresso ao mundo do trabalho e 
deverão ser acompanhadas de políticas 
ativas do mercado de trabalho.

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados prestações de desemprego 
adequadas, por um período suficiente, em 
função das respetivas contribuições e das 
regras de elegibilidade nacionais. Essas 
prestações deverão ser acompanhadas de 
políticas ativas do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados prestações de desemprego 
adequadas, por um período razoável, em 
função das respetivas contribuições e das 
regras de elegibilidade nacionais. Essas 
prestações não deverão desincentivar um 
rápido regresso ao mundo do trabalho e 
deverão ser acompanhadas de políticas 
ativas do mercado de trabalho.

Os Estados-Membros deverão garantir aos 
desempregados prestações de desemprego 
dignas, por um período razoável, em 
função das respetivas contribuições e das 
regras de elegibilidade nacionais. Essas 
prestações não deverão desincentivar um 
rápido regresso ao mundo do trabalho e 
deverão ser acompanhadas de políticas 
ativas do mercado de trabalho. 

Or. en

Alteração 202
Anne Sander

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros Estados-
Membros, incluindo os trabalhadores 

A mobilidade dos trabalhadores é uma 
condição para o bom funcionamento do 
mercado interno europeu. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
apoiar a mobilidade da mão de obra em 
toda a Europa, a fim de criar novas 
oportunidades de emprego para os 
trabalhadores e de fornecer mão de obra 
às empresas. A mobilidade dos 
aprendentes deverá ser devidamente 
apoiada durante a sua formação, 
nomeadamente através do reforço do 
programa europeu de mobilidade 
Erasmus+, que permite aos aprendentes 
aumentar os seus conhecimentos e 
melhorar as suas competências. Importa 
igualmente incentivar os trabalhadores, 
com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
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transfronteiriços. Os Estados-Membros 
deverão igualmente evitar a utilização 
abusiva das regras em vigor e corrigir os 
aspetos na origem da «fugas de cérebros» 
de certas regiões, nomeadamente através 
de medidas de desenvolvimento regional 
adequadas.

cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros 
Estados-Membros, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
evitar a utilização abusiva das regras em 
vigor e corrigir os aspetos na origem da 
«fuga de cérebros» de certas regiões, que é 
prejudicial para o desenvolvimento e a 
atratividade destes territórios, 
nomeadamente através de medidas de 
desenvolvimento regional adequadas. Os 
Estados-Membros devem promover e 
utilizar os instrumentos europeus 
pertinentes, como a rede de emprego 
EURES, e estabelecer parcerias 
transfronteiriças para apoiar os 
trabalhadores móveis nas regiões 
transfronteiriças.

Or. fr

Alteração 203
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar as 
competências e aproveitar plenamente as 
potencialidades do mercado de trabalho 
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do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado.  Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros Estados-
Membros, incluindo os trabalhadores 
transfronteiriços. Os Estados-Membros 
deverão igualmente evitar a utilização 
abusiva das regras em vigor e corrigir os 
aspetos na origem da «fugas de cérebros» 
de certas regiões, nomeadamente através 
de medidas de desenvolvimento regional 
adequadas.

europeu, garantindo, ao mesmo tempo, 
condições equitativas para todos os que 
exercem uma atividade transfronteiras e 
reforçando a cooperação administrativa 
entre as administrações nacionais no que 
respeita aos trabalhadores móveis. Os 
obstáculos à mobilidade presentes nos 
sistemas de educação e formação, nos 
regimes de pensões profissionais e 
individuais e nos processos de 
reconhecimento de qualificações deverão 
ser eliminados, devendo este último ser 
facilitado. Os Estados-Membros deverão 
tomar medidas para garantir que as 
formalidades administrativas não 
constituem um obstáculo desnecessário ao 
emprego para os trabalhadores de outros 
Estados-Membros, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços. É 
importante que os Estados-Membros, 
aquando da implementação de medidas 
como o encerramento de fronteiras para 
atenuar a propagação da COVID-19, 
tenham em conta os trabalhadores 
móveis, incluindo os trabalhadores 
transfronteiriços, por exemplo, em termos 
de saúde e segurança, impostos e 
segurança social, e lhes permitam, bem 
como aos seus familiares, atravessar 
fronteiras nacionais o mais facilmente 
possível para trabalhar ou para prover a 
outras necessidades vitais, como uma 
consulta no médico ou a realização de 
tarefas oficiais importantes noutro 
Estado-Membro, tendo em devida conta a 
situação epidemiológica. Os Estados-
Membros deverão igualmente evitar a 
utilização abusiva das regras em vigor e 
corrigir os aspetos na origem da «fugas de 
cérebros» de certas regiões, nomeadamente 
através de medidas de desenvolvimento 
regional adequadas.

Or. sk

Alteração 204
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
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Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros Estados-
Membros, incluindo os trabalhadores 
transfronteiriços. Os Estados-Membros 
deverão igualmente evitar a utilização 
abusiva das regras em vigor e corrigir os 
aspetos na origem da «fugas de cérebros» 
de certas regiões, nomeadamente através 
de medidas de desenvolvimento regional 
adequadas.

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, os direitos e 
condições de trabalho equitativas para 
todos os que exercem uma atividade 
transfronteiras e reforçando a cooperação 
administrativa entre as administrações 
nacionais no que respeita aos trabalhadores 
móveis. Os obstáculos à mobilidade 
presentes nos sistemas de educação e 
formação, nos regimes de pensões 
profissionais e individuais e nos processos 
de reconhecimento de qualificações 
deverão ser eliminados, devendo este 
último ser facilitado. Os Estados-Membros 
deverão tomar medidas para garantir que as 
formalidades administrativas não 
constituem um obstáculo desnecessário ao 
emprego para os trabalhadores de outros 
Estados-Membros, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços. É 
importante que os Estados-Membros 
tenham em conta os trabalhadores 
móveis, incluindo os trabalhadores 
transfronteiriços, ao aplicarem medidas, 
como o encerramento de fronteiras, para 
atenuar o impacto do surto de COVID-19, 
por exemplo, em termos de saúde e 
segurança, impostos, segurança social e 
coordenação. Os Estados-Membros 
deverão igualmente evitar a utilização 
abusiva das regras em vigor e corrigir os 
aspetos na origem da «fugas de cérebros» 
de certas regiões, nomeadamente através 
de medidas de desenvolvimento regional 
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adequadas.

Or. en

Alteração 205
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros Estados-
Membros, incluindo os trabalhadores 
transfronteiriços. Os Estados-Membros 
deverão igualmente evitar a utilização 
abusiva das regras em vigor e corrigir os 
aspetos na origem da «fugas de cérebros» 
de certas regiões, nomeadamente através 
de medidas de desenvolvimento regional 
adequadas.

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras, aumentando a 
portabilidade dos direitos e dos abonos e 
reforçando a cooperação administrativa 
entre as administrações nacionais no que 
respeita aos trabalhadores móveis. Os 
obstáculos à mobilidade presentes nos 
sistemas de educação e formação, nos 
regimes de pensões profissionais e 
individuais e nos processos de 
reconhecimento de qualificações deverão 
ser eliminados, devendo este último ser 
facilitado. Os Estados-Membros deverão 
tomar medidas para garantir que as 
formalidades administrativas não 
constituem um obstáculo desnecessário ao 
emprego para os trabalhadores de outros 
Estados-Membros, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços. Os 
Estados-Membros deverão empenhar-se 
plenamente na digitalização dos serviços 
públicos, a fim de facilitar a mobilidade 
equitativa dos trabalhadores, em especial 
no que se refere à coordenação dos 
sistemas de segurança social. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
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evitar a utilização abusiva das regras em 
vigor e corrigir os aspetos na origem da 
«fuga de cérebros» de certas regiões, 
nomeadamente através de medidas de 
desenvolvimento regional adequadas.

Or. fr

Alteração 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 7 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros Estados-
Membros, incluindo os trabalhadores 
transfronteiriços. Os Estados-Membros 
deverão igualmente evitar a utilização 
abusiva das regras em vigor e corrigir os 
aspetos na origem da «fugas de cérebros» 
de certas regiões, nomeadamente através 
de medidas de desenvolvimento regional 

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada como um direito fundamental e 
uma escolha livre, com o objetivo de 
reforçar a empregabilidade e as 
competências e aproveitar plenamente as 
potencialidades do mercado de trabalho 
europeu, garantindo, ao mesmo tempo, 
condições equitativas para todos os que 
exercem uma atividade transfronteiras e 
reforçando a cooperação administrativa 
entre as administrações nacionais no que 
respeita aos trabalhadores móveis. Os 
obstáculos à mobilidade presentes nos 
sistemas de educação e formação, nos 
regimes de pensões profissionais e 
individuais e nos processos de 
reconhecimento de qualificações deverão 
ser eliminados, devendo este último ser 
facilitado. Os Estados-Membros deverão 
tomar medidas para garantir que as 
formalidades administrativas não 
constituem um obstáculo desnecessário ao 
emprego para os trabalhadores de outros 
Estados-Membros, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
evitar a utilização abusiva das regras em 
vigor e corrigir os aspetos na origem da 
«fugas de cérebros» de certas regiões, 
nomeadamente através de medidas de 
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adequadas. desenvolvimento regional adequadas.

Or. it

Alteração 207
Jeroen Lenaers

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros 
Estados-Membros, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
evitar a utilização abusiva das regras em 
vigor e corrigir os aspetos na origem da 
«fugas de cérebros» de certas regiões, 
nomeadamente através de medidas de 
desenvolvimento regional adequadas.

A mobilidade dos aprendentes e dos 
trabalhadores deverá ser devidamente 
apoiada, com o objetivo de reforçar a 
empregabilidade e as competências e 
aproveitar plenamente as potencialidades 
do mercado de trabalho europeu, 
garantindo, ao mesmo tempo, condições 
equitativas para todos os que exercem uma 
atividade transfronteiras e reforçando a 
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais no que respeita 
aos trabalhadores móveis. Os obstáculos à 
mobilidade presentes nos sistemas de 
educação e formação, nos regimes de 
pensões profissionais e individuais e nos 
processos de reconhecimento de 
qualificações deverão ser eliminados, 
devendo este último ser facilitado. Os 
Estados-Membros deverão tomar medidas 
para garantir que as formalidades 
administrativas não constituem um 
obstáculo desnecessário ao emprego para 
os trabalhadores de outros 
Estados-Membros, incluindo os 
trabalhadores transfronteiriços e os 
trabalhadores fronteiriços. Os Estados-
Membros deverão igualmente evitar a 
utilização abusiva das regras em vigor e 
corrigir os aspetos na origem da «fugas de 
cérebros» de certas regiões, nomeadamente 
através de medidas de desenvolvimento 
regional adequadas.

Or. en
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Alteração 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de fazer face a grandes choques, os 
Estados-Membros deverão dotar-se de 
instrumentos comuns a longo prazo para 
preservar os postos de trabalho e as 
competências e reduzir a pressão sobre as 
finanças públicas nacionais, 
nomeadamente através da criação de um 
sistema europeu permanente de resseguro 
de desemprego.

Or. fr

Alteração 209
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Com base nas práticas nacionais existentes, 
e a fim de tornar mais eficaz o diálogo 
social e obter melhores resultados 
socioeconómicos, os Estados-Membros 
deverão garantir a participação atempada e 
ativa dos parceiros sociais na conceção e 
na implementação de reformas e políticas 
laborais, sociais e, se for caso disso, 
económicas, inclusive mediante um apoio 
ao reforço das capacidades dos parceiros 
sociais. Os Estados-Membros deverão 
promover o diálogo social e a negociação 
coletiva. Os parceiros sociais deverão ser 

Com base nas práticas nacionais existentes, 
e a fim de tornar mais eficaz o diálogo 
social e obter melhores resultados 
socioeconómicos, os Estados-Membros 
deverão garantir a participação atempada e 
ativa dos parceiros sociais na conceção e 
na implementação de reformas e políticas 
laborais, sociais e, se for caso disso, 
económicas, inclusive mediante um apoio 
ao reforço das capacidades dos parceiros 
sociais. Os Estados-Membros deverão 
reforçar e promover o diálogo social e a 
negociação coletiva e tomar medidas para 
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incentivados a negociar e celebrar acordos 
coletivos em matérias que lhes digam 
respeito, no pleno respeito da sua 
autonomia e do direito de ação coletiva.

aumentar a cobertura da negociação 
coletiva, incluindo no caso de formas 
atípicas de emprego. Os parceiros sociais 
deverão ser incentivados a negociar e 
celebrar acordos coletivos em matérias que 
lhes digam respeito, no pleno respeito da 
sua autonomia e do direito de ação 
coletiva.

Or. en

Alteração 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Com base nas práticas nacionais existentes, 
e a fim de tornar mais eficaz o diálogo 
social e obter melhores resultados 
socioeconómicos, os Estados-Membros 
deverão garantir a participação atempada e 
ativa dos parceiros sociais na conceção e 
na implementação de reformas e políticas 
laborais, sociais e, se for caso disso, 
económicas, inclusive mediante um apoio 
ao reforço das capacidades dos parceiros 
sociais. Os Estados-Membros deverão 
promover o diálogo social e a negociação 
coletiva. Os parceiros sociais deverão ser 
incentivados a negociar e celebrar acordos 
coletivos em matérias que lhes digam 
respeito, no pleno respeito da sua 
autonomia e do direito de ação coletiva.

Com base nas práticas nacionais existentes, 
e a fim de tornar mais eficaz o diálogo 
social e obter melhores resultados 
socioeconómicos, os Estados-Membros 
deverão garantir a participação atempada e 
ativa dos parceiros sociais na conceção e 
na implementação de reformas e políticas 
laborais, sociais e, se for caso disso, 
económicas, inclusive mediante um apoio 
ao reforço das capacidades dos parceiros 
sociais. Os Estados-Membros deverão 
tomar medidas com vista a reforçar e 
promover o diálogo social e a negociação 
coletiva. Os parceiros sociais deverão ser 
incentivados a negociar e celebrar acordos 
coletivos em matérias que lhes digam 
respeito, no pleno respeito da sua 
autonomia e do direito de ação coletiva.

Or. en

Alteração 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 7 — parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Com base nas práticas nacionais existentes, 
e a fim de tornar mais eficaz o diálogo 
social e obter melhores resultados 
socioeconómicos, os Estados-Membros 
deverão garantir a participação atempada e 
ativa dos parceiros sociais na conceção e 
na implementação de reformas e políticas 
laborais, sociais e, se for caso disso, 
económicas, inclusive mediante um apoio 
ao reforço das capacidades dos parceiros 
sociais. Os Estados-Membros deverão 
promover o diálogo social e a negociação 
coletiva. Os parceiros sociais deverão ser 
incentivados a negociar e celebrar acordos 
coletivos em matérias que lhes digam 
respeito, no pleno respeito da sua 
autonomia e do direito de ação coletiva.

Com base nas práticas nacionais existentes, 
e a fim de promover e tornar mais eficaz e 
reforçado o diálogo social e obter 
melhores resultados socioeconómicos, os 
Estados-Membros deverão garantir a 
participação atempada e ativa dos parceiros 
sociais na conceção e na implementação de 
reformas e políticas laborais, sociais e, se 
for caso disso, económicas, inclusive 
mediante um apoio ao reforço das 
capacidades dos parceiros sociais. Os 
Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva. Os 
parceiros sociais deverão ser incentivados a 
negociar e celebrar acordos coletivos em 
matérias que lhes digam respeito, no pleno 
respeito da sua autonomia e do direito de 
ação coletiva.

Or. fr

Alteração 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Quando seja caso disso, e tomando como 
base as práticas nacionais existentes, os 
Estados-Membros deverão ter em conta a 
experiência sobre emprego e questões 
sociais das organizações da sociedade civil 
pertinentes.

Quando seja caso disso, e tomando como 
base as práticas nacionais existentes, os 
Estados-Membros deverão ter em conta a 
experiência sobre emprego e questões 
sociais das organizações da sociedade civil 
pertinentes nomeadamente das que 
representam grupos que enfrentam 
obstáculos no acesso ao emprego de 
qualidade.

Or. pl



AM\1204616PT.docx 79/99 PE650.691v01-00

PT

Alteração 213
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7– parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No contexto do surto de COVID-19, um 
local de trabalho saudável e seguro é vital 
para combater o risco de infeção e de 
propagação do vírus e de outras doenças. 
Os Estados-Membros deverão assegurar 
que os empregadores assumam as suas 
responsabilidades em matéria de saúde e 
segurança dos trabalhadores e que 
prestem aos trabalhadores e aos seus 
representantes informações adequadas, 
efetuem avaliações dos riscos e tomem 
medidas de prevenção. Para melhorar o 
funcionamento dos mercados de trabalho, 
os Estados-Membros deverão investir na 
saúde e na segurança no trabalho e 
garantir os meios e as disposições 
adequados para os serviços de inspeção 
do trabalho ou os representantes sindicais 
em matéria de saúde e segurança.

Or. en

Alteração 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
Samira Rafaela

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7– parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão cooperar 
tendo em vista assegurar sistemas de 
proteção social aos trabalhadores 
fronteiriços e aos trabalhadores 
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independentes que trabalhem e vivam em 
Estados-Membros diferentes. A 
modernização do sistema de proteção 
social deverá promover os princípios do 
mercado de trabalho europeu que 
preveem uma proteção social sustentável, 
universal e transfronteiras. Essa 
modernização deverá garantir a proteção 
e a eficácia dos sistemas de proteção 
social que colmatem as eventuais lacunas 
em matéria de proteção e garantam uma 
mão de obra fronteiriça produtiva.

Or. en

Alteração 215
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 7 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Há que garantir o bom funcionamento do 
mercado interno para assegurar o 
abastecimento de bens essenciais. A 
Comissão e os Estados-Membros deverão 
trabalhar de forma coordenada para 
garantir um restabelecimento seguro da 
liberdade de circulação e a fluidez do 
fluxo de mercadorias entre Estados-
Membros, evitando assim ruturas na 
cadeia de aprovisionamento.

Or. es

Alteração 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 7– parágrafo 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão abordar o 
impacto da crise da COVID-19 no 
mercado de trabalho, apoiando os 
trabalhadores que se encontram 
temporariamente em «desemprego 
técnico» devido ao facto de os 
empregadores terem sido obrigados a 
encerrar os seus serviços e ajudando os 
trabalhadores independentes e as 
pequenas empresas a manterem o seu 
pessoal e/ou a sua atividade.

Or. en

Justificação

A crise da COVID-19 tem já um impacto significativo nos mercados de trabalho que se 
agravará ainda mais com o prolongamento da pandemia e com a vigência das medidas 
preventivas introduzidas para conter a sua propagação. As medidas destinadas a assegurar 
um rendimento estável aos indivíduos, a permitir que as pequenas empresas preservem postos 
de trabalho e a apoiar a atividade ou a subsistência dos trabalhadores independentes são 
fundamentais para evitar um aumento do desemprego sem precedentes, a perda de postos de 
trabalho em grande escala e o encerramento de um elevado número de empresas, bem como 
para garantir uma recuperação económica mais fácil após o recuo da pandemia.

Alteração 217
Guido Reil

Proposta de decisão
Anexo I – orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos 
a todos, pondo em prática medidas 
eficazes para combater todas as formas de 
discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades dos grupos sub-
representados no mercado de trabalho, 
tendo em devida conta a dimensão 
regional e territorial. Deverão garantir a 
igualdade de tratamento em matéria de 
emprego, proteção social, saúde e 

Os Estados-Membros deverão combater 
todas as formas de discriminação no 
mercado de trabalho e fomentar 
ativamente a igualdade de oportunidades.
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cuidados continuados, educação e acesso 
a bens e serviços, independentemente do 
género, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

Or. de

Alteração 218
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos a 
todos, pondo em prática medidas eficazes 
para combater todas as formas de 
discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades dos grupos sub-
representados no mercado de trabalho, 
tendo em devida conta a dimensão regional 
e territorial. Deverão garantir a igualdade 
de tratamento em matéria de emprego, 
proteção social, saúde e cuidados 
continuados, educação e acesso a bens e 
serviços, independentemente do género, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Os Estados-Membros deverão promover os 
direitos sociais e mercados de trabalho 
inclusivos e abertos a todos, pondo em 
prática medidas eficazes para combater 
todas as formas de discriminação e 
fomentar a igualdade de oportunidades dos 
grupos sub-representados no mercado de 
trabalho, tendo em devida conta a 
dimensão regional e territorial. Deverão 
garantir a igualdade de remuneração e a 
igualdade de direitos por trabalho igual 
no mesmo local, bem como a igualdade de 
tratamento em matéria de proteção social, 
saúde e cuidados continuados, habitação, 
educação e acesso a bens e serviços, 
independentemente do género, raça ou 
origem étnica, nacionalidade, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

Or. en

Alteração 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos a 
todos, pondo em prática medidas eficazes 
para combater todas as formas de 
discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades dos grupos sub-
representados no mercado de trabalho, 
tendo em devida conta a dimensão regional 
e territorial. Deverão garantir a igualdade 
de tratamento em matéria de emprego, 
proteção social, saúde e cuidados 
continuados, educação e acesso a bens e 
serviços, independentemente do género, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Tendo em conta os novos desafios 
económicos s sociais a longo prazo 
colocados pela epidemia de COVID-19, os 
Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos a 
todos. Para o efeito, deverão tomar  
medidas eficazes para combater todas as 
formas de discriminação e fomentar a 
igualdade de oportunidades dos grupos 
sub-representados no mercado de trabalho, 
tendo em devida conta a dimensão regional 
e territorial. Deverão garantir a igualdade 
de tratamento em matéria de emprego, 
proteção social, saúde e cuidados 
continuados, educação e acesso a bens e 
serviços, independentemente do género, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Or. pl

Alteração 220
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos a 
todos, pondo em prática medidas eficazes 
para combater todas as formas de 
discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades dos grupos sub-
representados no mercado de trabalho, 
tendo em devida conta a dimensão regional 
e territorial. Deverão garantir a igualdade 
de tratamento em matéria de emprego, 
proteção social, saúde e cuidados 
continuados, educação e acesso a bens e 
serviços, independentemente do género, 

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos a 
todos, pondo em prática medidas eficazes 
para combater todas as formas de 
discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades dos grupos sub-
representados no mercado de trabalho, 
tendo em devida conta a dimensão regional 
e territorial. Deverão garantir a igualdade 
de tratamento em matéria de emprego, 
proteção social, saúde e cuidados 
continuados, educação e acesso a bens e 
serviços, independentemente do género, 
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raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, futuros problemas de saúde 
previstos, idade ou orientação sexual.

Or. sk

Alteração 221
José Manuel Fernandes

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos 
a todos, pondo em prática medidas eficazes 
para combater todas as formas de 
discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades dos grupos sub-
representados no mercado de trabalho, 
tendo em devida conta a dimensão regional 
e territorial. Deverão garantir a igualdade 
de tratamento em matéria de emprego, 
proteção social, saúde e cuidados 
continuados, educação e acesso a bens e 
serviços, independentemente do género, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Os Estados-Membros deverão promover a 
competitividade, a abertura e a 
inclusividade nos mercados de trabalho, 
pondo em prática medidas eficazes para 
combater todas as formas de discriminação 
e fomentar a igualdade de oportunidades 
dos grupos sub-representados no mercado 
de trabalho, tendo em devida conta a 
dimensão regional e territorial. Deverão 
garantir a igualdade de tratamento em 
matéria de emprego, proteção social, saúde 
e cuidados continuados, educação e acesso 
a bens e serviços, independentemente do 
género, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

Or. pt

Alteração 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos a 
todos, pondo em prática medidas eficazes 
para combater todas as formas de 

Os Estados-Membros deverão promover 
mercados de trabalho inclusivos e abertos a 
todos os que tenham personalidade 
jurídica, pondo em prática medidas 
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discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades dos grupos 
sub-representados no mercado de 
trabalho, tendo em devida conta a 
dimensão regional e territorial. Deverão 
garantir a igualdade de tratamento em 
matéria de emprego, proteção social, saúde 
e cuidados continuados, educação e acesso 
a bens e serviços, independentemente do 
género, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

eficazes para combater todas as formas de 
discriminação e fomentar a igualdade de 
oportunidades, tendo em devida conta a 
dimensão regional e territorial. Deverão 
garantir a igualdade de tratamento em 
matéria de emprego, proteção social, saúde 
e cuidados continuados, educação e acesso 
a bens e serviços, independentemente do 
género, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

Or. en

Alteração 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão modernizar 
os sistemas de proteção social, de forma a 
prestar serviços adequados, eficientes e 
sustentáveis ao longo de todas as fase da 
vida, fomentando a inclusão social e a 
mobilidade social ascendente, incentivando 
a participação no mercado de trabalho e 
combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da configuração 
dos seus sistemas fiscais e de prestações. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
modernização dos sistemas de proteção 
social deverá traduzir-se em melhorias no 
acesso, na qualidade, na adequação e na 
sustentabilidade.

Os Estados-Membros deverão melhorar os 
sistemas de proteção social, de forma a 
prestar serviços adequados e eficientes ao 
longo de todas as fases da vida, 
fomentando a inclusão social e a 
mobilidade social ascendente, incentivando 
a participação no mercado de trabalho e 
combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da melhoria da 
abordagem progressiva dos seus sistemas 
fiscais e de prestações a favor das pessoas 
mais carenciadas e vulneráveis. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
melhoria dos sistemas de proteção social 
deverá traduzir-se em melhorias no acesso, 
na qualidade e na adequação.

Or. it
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Alteração 224
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão modernizar 
os sistemas de proteção social, de forma a 
prestar serviços adequados, eficientes e 
sustentáveis ao longo de todas as fase da 
vida, fomentando a inclusão social e a 
mobilidade social ascendente, 
incentivando a participação no mercado de 
trabalho e combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da configuração dos 
seus sistemas fiscais e de prestações. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
modernização dos sistemas de proteção 
social deverá traduzir-se em melhorias no 
acesso, na qualidade, na adequação e na 
sustentabilidade.

Os Estados-Membros deverão assegurar 
investimento suficiente nos sistemas de 
proteção social, de forma a prestar serviços 
adequados, eficientes e sustentáveis ao 
longo de todas as fase da vida, combatendo 
a pobreza e fomentando a inclusão social e 
a convergência social ascendente, 
apoiando a participação no mercado de 
trabalho e combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da configuração dos 
seus sistemas fiscais e de prestações. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
melhoria dos sistemas de proteção social 
deverá traduzir-se em melhorias no acesso, 
na qualidade, na adequação e na 
sustentabilidade.

Or. en

Alteração 225
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 8 — parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão modernizar 
os sistemas de proteção social, de forma a 
prestar serviços adequados, eficientes e 
sustentáveis ao longo de todas as fase da 
vida, fomentando a inclusão social e a 

Os Estados-Membros deverão modernizar 
os sistemas de proteção social, de forma a 
prestar serviços adequados, eficientes e 
sustentáveis a todos ao longo de todas as 
fases da vida, fomentando a inclusão social 
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mobilidade social ascendente, incentivando 
a participação no mercado de trabalho e 
combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da configuração dos 
seus sistemas fiscais e de prestações. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
modernização dos sistemas de proteção 
social deverá traduzir-se em melhorias no 
acesso, na qualidade, na adequação e na 
sustentabilidade.

e a mobilidade social ascendente, 
incentivando a participação no mercado de 
trabalho e combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da configuração dos 
seus sistemas fiscais e de prestações. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
modernização dos sistemas de proteção 
social deverá traduzir-se em melhorias no 
acesso, na qualidade, na adequação e na 
sustentabilidade.

Or. fr

Alteração 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão modernizar 
os sistemas de proteção social, de forma a 
prestar serviços adequados, eficientes e 
sustentáveis ao longo de todas as fase da 
vida, fomentando a inclusão social e a 
mobilidade social ascendente, 
incentivando a participação no mercado de 
trabalho e combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da configuração dos 
seus sistemas fiscais e de prestações. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
modernização dos sistemas de proteção 
social deverá traduzir-se em melhorias no 
acesso, na qualidade, na adequação e na 
sustentabilidade.

Os Estados-Membros deverão modernizar 
os sistemas de proteção social, de forma a 
prestar serviços adequados, eficientes e 
sustentáveis ao longo de todas as fases da 
vida, fomentando a inclusão social e a 
mobilidade social ascendente, apoiando a 
participação no mercado de trabalho e 
combatendo as desigualdades, 
nomeadamente através da configuração dos 
seus sistemas fiscais e de prestações. 
Completar as abordagens universais com 
abordagens seletivas melhorará a eficácia 
dos sistemas de proteção social. A 
modernização dos sistemas de proteção 
social deverá traduzir-se em melhorias no 
acesso, na qualidade, na adequação e na 
sustentabilidade.

Or. pl

Alteração 227
Miriam Lexmann
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Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão desenvolver 
e integrar as três vertentes da inclusão 
ativa: apoios adequados ao rendimento, 
mercados de trabalho inclusivos e acesso a 
serviços de apoio de qualidade, em função 
das necessidades individuais. Os sistemas 
de proteção social deverão garantir 
prestações de rendimento mínimo 
adequadas para qualquer pessoa que não 
disponha de recursos suficientes, e 
promover a inclusão social, incentivando 
as pessoas a participarem ativamente no 
mercado do trabalho e na sociedade, 
incluindo através de serviços sociais 
personalizados.

Os Estados-Membros deverão desenvolver 
e integrar as três vertentes da inclusão 
ativa: apoios adequados ao rendimento, 
mercados de trabalho inclusivos e acesso a 
serviços de apoio de qualidade, em função 
das necessidades individuais. Os sistemas 
de proteção social deverão garantir 
prestações de rendimento mínimo dignas 
para qualquer pessoa que não disponha de 
recursos suficientes, e promover a inclusão 
social, incentivando as pessoas a 
participarem ativamente no mercado do 
trabalho e na sociedade, incluindo através 
de serviços sociais personalizados.

Or. sk

Alteração 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão desenvolver 
e integrar as três vertentes da inclusão 
ativa: apoios adequados ao rendimento, 
mercados de trabalho inclusivos e acesso a 
serviços de apoio de qualidade, em função 
das necessidades individuais. Os sistemas 
de proteção social deverão garantir 
prestações de rendimento mínimo 
adequadas para qualquer pessoa que não 
disponha de recursos suficientes, e 
promover a inclusão social, incentivando 
as pessoas a participarem ativamente no 
mercado do trabalho e na sociedade, 
incluindo através de serviços sociais 

Os Estados-Membros deverão desenvolver 
e integrar as três vertentes da inclusão 
ativa: apoios adequados ao rendimento, 
mercados de trabalho inclusivos e acesso a 
serviços de apoio de qualidade, em função 
das necessidades individuais. Os sistemas 
de proteção social deverão garantir 
prestações de rendimento mínimo 
adequadas para qualquer pessoa que não 
disponha de recursos suficientes, e 
promover a inclusão social, apoiando a 
participação ativa das pessoas no mercado 
do trabalho e na sociedade, incluindo 
através de serviços sociais personalizados.
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personalizados.

Or. pl

Alteração 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão desenvolver 
e integrar as três vertentes da inclusão 
ativa: apoios adequados ao rendimento, 
mercados de trabalho inclusivos e acesso a 
serviços de apoio de qualidade, em função 
das necessidades individuais. Os sistemas 
de proteção social deverão garantir 
prestações de rendimento mínimo 
adequadas para qualquer pessoa que não 
disponha de recursos suficientes, e 
promover a inclusão social, incentivando 
as pessoas a participarem ativamente no 
mercado do trabalho e na sociedade, 
incluindo através de serviços sociais 
personalizados.

Os Estados-Membros deverão desenvolver 
e integrar as três vertentes da inclusão 
ativa: apoios adequados ao rendimento, 
mercados de trabalho inclusivos e acesso a 
serviços de qualidade, em função das 
necessidades individuais. Os sistemas de 
proteção social deverão garantir prestações 
de rendimento mínimo adequadas para 
qualquer pessoa que não disponha de 
recursos suficientes, e promover a inclusão 
social, incentivando as pessoas a 
participarem ativamente no mercado do 
trabalho e na sociedade, incluindo através 
de serviços sociais personalizados.

Or. en

Justificação

As atuais «três vertentes da inclusão ativa» contêm «serviços de qualidade», pelo que 
propomos a supressão do atributo «de apoio».

Alteração 230
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 8 — parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
tomar medidas para assegurar uma 
transição justa no que respeita à melhoria 
da eficiência energética do parque 
habitacional existente e para resolver 
adequadamente o problema da pobreza 
energética no contexto do Pacto 
Ecológico. Na prestação destes serviços, 
haverá que ter em conta as necessidades 
próprias das pessoas com deficiência, 
designadamente em termos de 
acessibilidade. A problemática dos 
sem-abrigo deverá merecer a conceção de 
respostas específicas, com base na 
abordagem que dá prioridade ao 
alojamento.

Or. fr

Alteração 231
Guido Reil

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 8 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. As 
consequências económicas da crise da 
COVID-19 estão a conduzir a um 
aumento das situações de sem-abrigo nos 
vários Estados-Membros. Além disso, as 
ações e as medidas de confinamento estão 
a conduzir a um crescimento substancial 
da violência doméstica. Os Estados-
Membros devem contrariar estes 
desenvolvimentos mediante a aplicação de 
medidas específicas.

Or. de

Alteração 232
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 4



PE650.691v01-00 92/99 AM\1204616PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, com particular 
incidência na pobreza no trabalho e nas 
crianças, nos idosos, nas famílias 
monoparentais, nomeadamente nas mães 
solteiras, nas minorias étnicas, nos 
migrantes, nas pessoas com deficiência e 
nos sem-abrigo. Os Estados-Membros 
deverão garantir que todos os cidadãos, 
incluindo as crianças, têm acesso a serviços 
essenciais. Às pessoas necessitadas ou em 
condições vulneráveis, os Estados-
Membros deverão garantir o acesso a 
habitações sociais adequadas ou a uma 
ajuda à habitação. Na prestação destes 
serviços, haverá que ter em conta as 
necessidades próprias das pessoas com 
deficiência, designadamente em termos de 
acessibilidade. A problemática dos sem-
abrigo deverá merecer a conceção de 
respostas específicas.

Or. en

Alteração 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
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acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados inclusivos, 
representa uma condição necessária para 
garantir a igualdade de oportunidades. 
Deverá ser dada especial atenção ao 
combate à pobreza e à exclusão social, que 
afetam, nomeadamente, pessoas com 
deficiência e pessoas que sofrem a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

Or. pl

Alteração 234
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
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pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 
prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência e assegurar a 
plena acessibilidade destes serviços, 
designadamente dos serviços ambientais. 
A problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

Or. sk

Alteração 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Anexo I — Orientação n.º 8 — parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá ser 
dada especial atenção ao combate à 
pobreza e à exclusão social, incluindo a 
pobreza no trabalho e a pobreza infantil. 
Os Estados-Membros deverão garantir que 
todos os cidadãos, incluindo as crianças, 
têm acesso a serviços essenciais. Às 
pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 

A disponibilidade de serviços a preços 
comportáveis, acessíveis e de qualidade, 
designadamente nas áreas da educação e do 
acolhimento na primeira infância, do 
acolhimento extraescolar, da educação e 
formação, da habitação, da saúde e dos 
cuidados continuados, representa uma 
condição necessária para garantir a 
igualdade de oportunidades. Deverá 
reforçar-se o combate à pobreza, à 
privação material e à exclusão social, 
incluindo a pobreza no trabalho e a pobreza 
infantil. Os Estados-Membros deverão 
garantir que todos os cidadãos, incluindo as 
crianças, têm acesso a serviços essenciais. 
Às pessoas necessitadas ou em condições 
vulneráveis, os Estados-Membros deverão 
garantir o acesso a habitações sociais 
adequadas ou a uma ajuda à habitação. Na 



AM\1204616PT.docx 95/99 PE650.691v01-00

PT

prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

prestação destes serviços, haverá que ter 
em conta as necessidades próprias das 
pessoas com deficiência, designadamente 
em termos de acessibilidade. A 
problemática dos sem-abrigo deverá 
merecer a conceção de respostas 
específicas.

Or. fr

Alteração 236
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir o 
acesso, em tempo útil e a preços 
comportáveis, a cuidados de saúde tanto 
preventivos como curativos e a cuidados 
continuados de boa qualidade, ao mesmo 
tempo que salvaguardam a sustentabilidade 
desses sistemas a longo prazo.

Os Estados-Membros deverão garantir o 
acesso, em tempo útil e a preços 
comportáveis, a cuidados de saúde tanto 
preventivos como curativos e a cuidados 
continuados de boa qualidade, ao mesmo 
tempo que salvaguardam a sustentabilidade 
dos sistemas de saúde a longo prazo, sem a 
transferência de responsabilidades 
adicionais para os indivíduos.

Or. sk

Alteração 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 8 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir o 
acesso, em tempo útil e a preços 
comportáveis, a cuidados de saúde tanto 
preventivos como curativos e a cuidados 
continuados de boa qualidade, ao mesmo 
tempo que salvaguardam a 
sustentabilidade desses sistemas a longo 

Os Estados-Membros deverão garantir o 
acesso universal, em tempo útil e a preços 
comportáveis, a cuidados de saúde tanto 
preventivos como curativos e a cuidados 
continuados de boa qualidade.
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prazo.

Or. it

Alteração 238
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão garantir o 
acesso, em tempo útil e a preços 
comportáveis, a cuidados de saúde tanto 
preventivos como curativos e a cuidados 
continuados de boa qualidade, ao mesmo 
tempo que salvaguardam a sustentabilidade 
desses sistemas a longo prazo.

Os Estados-Membros deverão investir 
mais e garantir o acesso, em tempo útil, a 
cuidados de saúde públicos tanto 
preventivos como curativos e a cuidados 
continuados de alta qualidade, ao mesmo 
tempo que salvaguardam a sustentabilidade 
desses sistemas a longo prazo.

Or. en

Alteração 239
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 8 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão zelar pela 
saúde dos mais idosos, garantir a sua 
hospitalização e tratamento e evitar 
qualquer tipo de discriminação em razão 
da idade.

Or. es

Alteração 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 8 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Num contexto de longevidade acrescida e 
de mutação demográfica, os Estados-
Membros deverão garantir a adequação e a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões 
para os trabalhadores por conta de outrem e 
por conta própria, proporcionando a 
igualdade de oportunidades entre mulheres 
e homens na aquisição de direitos de 
reforma, nomeadamente através de regimes 
complementares que garantam um 
rendimento adequado. As reformas dos 
regimes de pensões deverão ser 
sustentadas por medidas destinadas a 
prolongar a vida ativa, por exemplo 
elevando a idade efetiva de reforma, e ser 
enquadradas no âmbito de estratégias de 
envelhecimento ativo. Os Estados-
Membros deverão estabelecer um diálogo 
construtivo com os parceiros sociais e 
outros intervenientes relevantes e permitir 
um faseamento adequado das reformas.

Num contexto de longevidade acrescida e 
de mutação demográfica, os Estados-
Membros deverão garantir a adequação dos 
sistemas de pensões para os trabalhadores 
por conta de outrem e por conta própria, 
proporcionando a igualdade de 
oportunidades entre mulheres e homens na 
aquisição de direitos de reforma, 
nomeadamente através de regimes 
complementares que garantam um 
rendimento adequado, assegurando a 
plena proteção contra a pobreza. As 
reformas dos regimes de pensões deverão 
ser orientadas para a garantia da máxima 
equidade e ser enquadradas no âmbito de 
estratégias de envelhecimento ativo. 
Devem dar aos trabalhadores a 
possibilidade de escolher a idade ou a 
antiguidade profissional para aceder à 
reforma, incentivando assim a transição 
geracional como instrumento de redução 
do horário de trabalho do trabalhador que 
se aproxima da idade de reforma e, em 
contrapartida, a contratação de 
trabalhadores mais jovens. Neste sentido, 
pretende-se favorecer tanto o emprego dos 
jovens como o acompanhamento dos 
trabalhadores rumo à reforma, 
garantindo uma transmissão de 
conhecimentos e de experiência entre 
gerações. Os Estados-Membros deverão 
estabelecer um diálogo construtivo com os 
parceiros sociais e outros intervenientes 
relevantes e permitir um faseamento 
adequado das reformas.

Or. it

Alteração 241
Miriam Lexmann
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Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Num contexto de longevidade acrescida e 
de mutação demográfica, os Estados-
Membros deverão garantir a adequação e a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões 
para os trabalhadores por conta de outrem e 
por conta própria, proporcionando a 
igualdade de oportunidades entre mulheres 
e homens na aquisição de direitos de 
reforma, nomeadamente através de regimes 
complementares que garantam um 
rendimento adequado. As reformas dos 
regimes de pensões deverão ser sustentadas 
por medidas destinadas a prolongar a vida 
ativa, por exemplo elevando a idade efetiva 
de reforma, e ser enquadradas no âmbito de 
estratégias de envelhecimento ativo. Os 
Estados-Membros deverão estabelecer um 
diálogo construtivo com os parceiros 
sociais e outros intervenientes relevantes e 
permitir um faseamento adequado das 
reformas.

Num contexto de longevidade acrescida e 
de mutação demográfica, os Estados-
Membros deverão garantir a adequação e a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões 
para os trabalhadores por conta de outrem e 
por conta própria, proporcionando a 
igualdade de oportunidades entre mulheres 
e homens na aquisição de direitos de 
reforma, nomeadamente através de regimes 
complementares que garantam um 
rendimento digno. As reformas dos 
regimes de pensões deverão ser sustentadas 
por medidas destinadas a prolongar a vida 
ativa, por exemplo elevando a idade efetiva 
de reforma, e ser enquadradas no âmbito de 
estratégias de envelhecimento ativo, 
respeitando simultaneamente a decisão 
dos cidadãos mais velhos de 
permanecerem economicamente ativos 
durante mais tempo ou de deixarem de 
participar no mercado de trabalho. Os 
Estados-Membros deverão estabelecer um 
diálogo construtivo com os parceiros 
sociais e outros intervenientes relevantes e 
permitir um faseamento adequado das 
reformas.

Or. sk

Alteração 242
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 8 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Num contexto de longevidade acrescida e 
de mutação demográfica, os Estados-

Num contexto de longevidade acrescida e 
de mutação demográfica, os Estados-
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Membros deverão garantir a adequação e a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões 
para os trabalhadores por conta de outrem e 
por conta própria, proporcionando a 
igualdade de oportunidades entre mulheres 
e homens na aquisição de direitos de 
reforma, nomeadamente através de 
regimes complementares que garantam um 
rendimento adequado. As reformas dos 
regimes de pensões deverão ser sustentadas 
por medidas destinadas a prolongar a vida 
ativa, por exemplo elevando a idade 
efetiva de reforma, e ser enquadradas no 
âmbito de estratégias de envelhecimento 
ativo. Os Estados-Membros deverão 
estabelecer um diálogo construtivo com os 
parceiros sociais e outros intervenientes 
relevantes e permitir um faseamento 
adequado das reformas.

Membros deverão garantir a adequação e a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões 
para os trabalhadores por conta de outrem e 
por conta própria, proporcionando a 
igualdade de oportunidades entre mulheres 
e homens na aquisição de direitos de 
reforma, no âmbito de regimes públicos ou 
profissionais, que garantam um 
rendimento de reforma digno, acima do 
limiar de pobreza. As reformas dos 
regimes de pensões deverão ser sustentadas 
por medidas destinadas a assegurar uma 
vida ativa saudável e a colmatar o 
desfasamento entre a idade efetiva e a 
idade legal de reforma, acompanhadas de 
estratégias de envelhecimento ativo. Os 
Estados-Membros deverão estabelecer um 
diálogo construtivo com os parceiros 
sociais e outros intervenientes relevantes e 
permitir um faseamento adequado das 
reformas.

Or. en


