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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



PR\706502PT.doc 3/16 PE400.670v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................14



PE400.670v01-00 4/16 PR\706502PT.doc

PT



PR\706502PT.doc 5/16 PE400.670v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa às orientações para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros
(COM(2007)0803 PARTE V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2007)0803 PARTE V),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 128.º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0031/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia , da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros (A6-0000/2008),

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

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n..º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

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

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

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

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2. O exame dos programas nacionais de 
reformas dos Estados-Membros, contido no 
relatório anual da Comissão sobre os 
progressos realizados e no projecto de 
Relatório Conjunto sobre o Emprego, 

2. O exame dos programas nacionais de 
reformas dos Estados-Membros, contido no 
relatório anual da Comissão sobre os 
progressos realizados e no projecto de 
Relatório Conjunto sobre o Emprego, 
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indica que os Estados-Membros devem 
continuar a envidar os maiores esforços 
relativamente aos seguintes domínios 
prioritários: 

indica que os Estados-Membros devem 
continuar a envidar os maiores esforços 
para atingir os objectivos de pleno 
emprego, qualidade do emprego e coesão 
social e relativamente aos seguintes 
domínios prioritários: 

– Atrair e conservar mais pessoas no 
mercado de trabalho, incrementar a oferta 
de mão-de-obra e modernizar os regimes 
de protecção social;

– Atrair e conservar mais pessoas em 
empregos com qualidade, incrementar a 
oferta de mão-de-obra e modernizar os 
regimes de protecção social;

– Melhorar a adaptabilidade dos 
trabalhadores e das empresas;

– Melhorar a adaptabilidade e a segurança 
dos trabalhadores e das empresas;

– Investir mais em capital humano, 
melhorando a educação e as qualificações.

– Investir mais em capital humano, 
melhorando a educação e as qualificações.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz uma referência aos objectivos globais das orientações, a saber, pleno 
emprego, qualidade do emprego e coesão social. A referência à qualidade do emprego e o 
aditamento do conceito de segurança correspondem a uma concepção equilibrada de 
"flexigurança". Esta alteração é conforme com o relatório conjunto de análise dos parceiros 
sociais europeus sobre os desafios fundamentais que se deparam aos mercados de trabalho 
da Europa (18 de Outubro de 2007), o relatório do Parlamento Europeu sobre a flexigurança 
de 29 de Novembro de 2007 e as conclusões do Conselho EPSCO de 5/6 de Dezembro de 
2007 sobre princípios comuns de flexigurança.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

6. Dada a natureza integrada do conjunto 
de orientações, os Estados-Membros 
devem aplicar plenamente as Orientações 
Gerais para as Políticas Económicas,

6. Dada a natureza integrada do conjunto 
de orientações, os Estados-Membros 
devem ter plenamente em conta as 
orientações para o emprego ao aplicarem
as Orientações Gerais para as Políticas 
Económicas,

Or. en
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Justificação

Em razão da natureza integrada das orientações, a decisão do Conselho sobre as orientações 
para o emprego deverá sublinhar que os Estados-Membros deverão ter em conta as 
orientações para o emprego ao aplicarem as orientações gerais para as políticas 
económicas,

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Na aplicação das orientações,  os Estados-
Membros:
- têm em conta as exigências relacionadas 
com a promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma protecção 
social adequada, a luta contra a exclusão 
social e um nível elevado de educação, 
formação e protecção da saúde humana, e
- visam combater a discriminação com 
base no sexo, na raça ou origem étnica, 
na religião ou credo, na incapacidade, 
idade ou orientação sexual.
Os Estados-Membros asseguram uma 
interacção reforçada entre as orientações 
e o método aberto de coordenação sobre a 
protecção social e a inclusão social.

Or. en

Justificação

Estas disposições baseiam-se nas novas disposições sociais incluídas no Tratado 
Reformador. Para reforçar a dimensão social da Estratégia de Lisboa renovada, é 
igualmente essencial exortar os Estados-Membros a reforçar a interacção entre as 
orientações e o método aberto de coordenação sobre a protecção social e a inclusão social. 
Por motivos de visibilidade, é importante introduzir estas disposições na decisão do 
Conselho.
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Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo – parágrafo seguinte à Orientação 17

Texto da Comissão Alteração

Para realizar estes objectivos, a acção deve 
centrar-se nas seguintes prioridades:

Para realizar estes objectivos, a acção deve 
centrar-se nas seguintes prioridades:

– atrair para o mercado de trabalho e 
manter em actividade um maior número de 
pessoas, aumentar a oferta de mão-de-obra 
e modernizar os sistemas de protecção 
social,

– atrair e manter em empregos com 
qualidade um maior número de pessoas, 
aumentar a oferta de mão-de-obra e 
modernizar os sistemas de protecção 
social,

– melhorar a adaptabilidade dos 
trabalhadores e das empresas,

– melhorar a adaptabilidade e a segurança 
dos trabalhadores e das empresas,

– investir mais em capital humano através 
da melhoria da educação e das 
qualificações.

– investir mais em capital humano através 
da melhoria da educação e das 
qualificações.

Or. en

Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração 1.

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo – secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

1. Atrair para o mercado de trabalho e 
manter em actividade um maior número de 
pessoas, aumentar a oferta de mão-de-obra 
e modernizar os sistemas de protecção 
social

1. Atrair e manter em empregos com 
qualidade um maior número de pessoas, 
aumentar a oferta de mão-de-obra e 
modernizar os sistemas de protecção social

Or. en

Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração 1.



PR\706502PT.doc 9/16 PE400.670v01-00

PT

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo – secção 1 – Orientação 19-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Orientação 19-A
Assegurar a integração social activa de 
todos e lutar contra a pobreza e a 
exclusão social conjugando apoios ao 
rendimento suficientes para que as 
pessoas vivam condignamente com uma 
ligação ao mercado de trabalho, através 
de oportunidades de emprego ou de 
formação profissional e de um melhor 
acesso a serviços sociais eficientes.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura uma melhor integração da inclusão activa nas orientações para o 
emprego. Sublinha os três componentes principais da inclusão activa: a conjugação de 
apoios adequados ao rendimento com oportunidades no mercado de trabalho e um melhor 
acesso a serviços sociais de qualidade. O avanço registado na inclusão activa é analisado no 
quadro do MAC sobre a protecção social e a inclusão social, pelo que a inclusão activa 
contribui igualmente para a Estratégia de Lisboa renovada. Esta alteração é coerente com o 
reforço preconizado da interacção entre as orientações e o MAC sobre a protecção social e a 
inclusão social

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. Melhorar a adaptabilidade de 
trabalhadores e empresas

2. Melhorar a adaptabilidade e a segurança 
de trabalhadores e empresas

Or. en
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Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração 1.

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo – secção 2 – Orientação 21

Texto da Comissão Alteração

Promover a flexibilidade em conjugação 
com a segurança do emprego e reduzir a 
segmentação do mercado de trabalho, 
tendo devidamente em conta o papel dos 
parceiros sociais, através:

Promover a flexibilidade em conjugação 
com a segurança do emprego e reduzir a 
segmentação do mercado de trabalho, 
tendo devidamente em conta o papel dos 
parceiros sociais, e tendo em conta os 
seguintes quatro componentes 
fundamentais:

- disposições contratuais flexíveis e 
fiáveis, mercê da modernização das 
legislações laborais, acordos colectivos e 
organização do trabalho;
- estratégias globais de aprendizagem ao 
longo da vida para garantir a 
adaptabilidade e empregabilidade 
constante dos trabalhadores, em especial 
dos mais vulneráveis;
- políticas activas do mercado de trabalho 
(PAMT) que, com eficácia, ajudem as 
pessoas a fazer face às rápidas mudanças, 
reduzam os períodos de desemprego e 
facilitem a transição para novos postos de 
trabalho;
- sistemas de segurança social modernos 
que prevejam apoios adequados ao 
rendimento, fomentem o emprego e 
facilitem a mobilidade no mercado de 
trabalho.
Isto envolve igualmente:

- da adaptação da legislação laboral, 
revendo, sempre que necessário, as 
diferentes cláusulas contratuais e as 
relativas ao horário de trabalho,

- a adaptação da legislação laboral, 
revendo, sempre que necessário, as 
diferentes cláusulas contratuais e as 
relativas ao horário de trabalho,

- do combate ao problema do trabalho não - o combate ao problema do trabalho não 
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declarado, declarado,
- de uma melhor antecipação e gestão 
positiva da mudança, nomeadamente da 
reestruturação económica, em especial as 
alterações ligadas à abertura do comércio, 
de forma a minimizar os seus custos sociais 
e a facilitar a adaptação,

- uma melhor antecipação e gestão positiva 
da mudança, nomeadamente da 
reestruturação económica, em especial as 
alterações ligadas à abertura do comércio, 
de forma a minimizar os seus custos sociais 
e a facilitar a adaptação,

- da promoção e divulgação de formas 
inovadoras e adaptáveis de organização do 
trabalho, tendo em vista melhorar a 
qualidade e a produtividade do trabalho, 
incluindo a saúde e a segurança,

- a promoção e divulgação de formas 
inovadoras e adaptáveis de organização do 
trabalho, tendo em vista melhorar a 
qualidade e a produtividade do trabalho, 
incluindo a saúde e a segurança,

- do apoio às transições do estatuto 
profissional, incluindo a formação, a 
actividade por conta própria, a criação de 
empresas e a mobilidade geográfica.

Os Estados-Membros devem seguir a sua 
própria via, com base nos princípios 
comuns de flexigurança adoptados pelo 
Conselho.

Ver também a orientação integrada 
"Promover uma maior coerência entre as 
políticas macroeconómicas, estruturais e de 
emprego" (n.º 5).

Ver também a orientação integrada 
"Promover uma maior coerência entre as 
políticas macroeconómicas, estruturais e de 
emprego" (n.º 5).

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz uma concepção equilibrada de "flexigurança" nas orientações que é 
conforme com o relatório conjunto de análise dos parceiros sociais europeus sobre os 
desafios fundamentais que se deparam aos mercados de trabalho da Europa (Outubro de 
2007), o relatório do Parlamento Europeu sobre princípios comuns de flexigurança de 29 de 
Novembro de 2007 e as conclusões do Conselho EPSCO de 5/6 de Dezembro de 2007 sobre 
princípios comuns de flexigurança. Acolhe os quatro componentes fundamentais da 
flexigurança, bem como o facto de que os Estados-Membros deverão adoptar a sua própria 
via, com base nos princípios comuns de flexigurança.

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo – após a Orientação 24 – título e parágrafo (novos)

Texto da Comissão Alteração

Lista de metas e de referências:
Foram decididas as seguintes metas e 
referências no quadro da estratégia 
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europeia para o emprego:
- cada desempregado deve beneficiar de 
uma nova oportunidade antes de 
completados quatro meses de desemprego, 
no caso dos jovens, e 12 meses de 
desemprego, no caso dos adultos, sob a 
forma de formação, reconversão, prática 
profissional, um emprego ou outra 
medida de empregabilidade, combinada, 
se necessário, com assistência contínua à 
procura de emprego,
- até 2010, 25 % dos desempregados de 
longa duração deverão participar numa 
medida activa sob a forma de formação, 
reconversão, prática profissional, ou 
outra medida de empregabilidade, com o 
objectivo de atingir a média dos três 
Estados-Membros mais avançados,
- os candidatos a emprego na União 
Europeia deverão poder consultar todas 
as ofertas de trabalho publicitadas através 
dos serviços de emprego dos Estados-
Membros,
- um aumento, até 2010, de cinco anos na 
idade média efectiva de saída do mercado 
de trabalho na União Europeia (em 
relação a 59,9 anos em 2010),
- até 2010, facultar o acolhimento de pelo 
menos 90 % das crianças entre os três 
anos e a idade de entrada obrigatória na 
escola e de pelo menos 33 % das crianças 
com menos de três anos,
- uma taxa média de abandono escolar 
precoce não superior a 10 % em toda a 
União Europeia,
- até 2010, pelo menos 85 % das pessoas 
com 22 anos de idade na União Europeia 
deverão ter completado o ensino 
secundário,
- o nível médio de participação na 
aprendizagem ao longo da vida na União 
Europeia deverá ser de, pelo menos, 12,5 
% da população adulta em idade de 
trabalhar (grupo etário dos 25 aos 64 
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anos).

Or. en

Justificação

Por motivos de visibilidade as metas e referências previstas no quadro da estratégia europeia 
para o emprego deverão permanecer listadas em anexo às orientações.



PE400.670v01-00 14/16 PR\706502PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No seu relatório estratégico de 11 de Dezembro de 2007 sobre a Estratégia de Lisboa 
renovada para o crescimento e o emprego, a Comissão conclui que a Estratégia de Lisboa para 
o crescimento e o emprego está a funcionar. A Comissão propõe ao Conselho da Primavera de 
2008 que reafirme as orientações actuais para o crescimento e o emprego, incluindo as 
orientações para as políticas de emprego, para o próximo ciclo 2008-2010, e que os 
programas nacionais de reformas dos Estados-Membros visem o reforço da sua aplicação.  

A relatora partilha da opinião que a Estratégia de Lisboa renovada começa a dar resultados. 
De acordo com as últimas previsões económicas da Comissão Europeia, o crescimento do PIB 
na UE ultrapassou os 1,8  % de 2005 e prevê-se que atinja 2,9 % em 2007 e 2,4 % em 2008. 
Em 2007, foram criados 3,6 milhões de novos empregos na UE e prevê-se que sejam criados 
4,5 milhões de empregos no período de 2008-2009. A taxa de emprego é actualmente de cerca 
de 65 % da população em idade de trabalhar e prevê-se que ultrapasse os 66 % em 2009, 
enquanto para a taxa de desemprego se prevê que passe de 8,9 % em 2005 para 7,3 % em 
2007 e 7,1 % em 2008. Contudo, em razão das turbulências recentes nos mercados financeiros 
nos Estados Unidos e - em algo menor grau - na UE, as estimativas de crescimento da UE 
poderão ter de ser ligeiramente moderadas. Por conseguinte, a UE deverá redobrar os seus 
esforços para reforçar o denominado triângulo do conhecimento (investigação, educação e 
inovação) que está no centro da Estratégia de Lisboa a fim de criar uma dinâmica de 
crescimento própria. 

Além disso, a relatora considera que a Estratégia de Lisboa renovada não está a cumprir o seu 
objectivo para todos os cidadãos europeus. Lembramos em especial que actualmente 6 
milhões de jovens na UE abandonam precocemente o ensino. Estão em causa 15% de todos os 
jovens entre os 18 e os 24 anos de idade. Em 2006, o desemprego dos jovens representou 40% 
do desemprego total na  UE. Além disso, as taxas de desemprego em 2006 para os nacionais 
de países terceiros foram quase o dobro do que para os cidadãos da UE. As pessoas de 
rendimentos mais baixos também são atingidas: 78 milhões de pessoas - ou 16% da população 
total da UE - são pobres ou estão em risco de pobreza. O facto de existirem 14 milhões de 
trabalhadores pobres na UE também mostra que, na inclusão social, o objectivo da Estratégia 
de Lisboa para o crescimento e o emprego não está a ser cumprido. 

Além disso, a Estratégia de Lisboa renovada pode ter criado mais empregos, mas nem sempre 
empregos melhores. Dados recentes do Eurostat mostram que o número de contratos a termo 
certo e o emprego a tempo parcial na UE no seu conjunto não diminuiu, antes continua a 
aumentar gradualmente. Enquanto o número de pessoas empregadas a tempo parcial passou 
de 16,2 % para 18,1 % entre 2000 e 2006, a percentagem de empregados com contrato a 
termo subiu de 12,3 % para 14,4 %. Mais importante ainda, a percentagem de contratos 
involuntários a termo na UE entre 2000 e 2005 também aumentou, atingindo 7,5 % para as 
mulheres e 6,7 % para os homens. Em 2005, quase um terço dos empregados de ambos os 
sexos de menos de 30 anos de idade tinham contratos a termo, dos quais cerca de 40% 
estavam involuntariamente empregados a termo certo. Além disso, as estimativas do 
EUROSTAT indicam que as despesas públicas em medidas activas no mercado de trabalho 
diminuíram ligeiramente nos últimos anos: para a UE-15 de 0,701 % do PIB em 2003 para 
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0,64 % em 2004 e 0,544 % em 2005 e para toda a UE de 0,62 % em 2004 para 0,525% em 
2005.  Estes dados mostram que actualmente os Estados-Membros não estão a trabalhar para 
uma concepção equilibrada de "flexigurança".

A relatora apoia vivamente o pedido do Conselho Europeu da Primavera de 2007 no sentido 
de que os objectivos sociais comuns dos Estados-Membros deverão ser tidos em maior 
consideração no âmbito da Agenda de Lisboa, a fim de assegurar que os cidadãos da União 
continuem a apoiar a integração europeia.  O Conselho Europeu salientou igualmente a 
necessidade de lutar contra a pobreza e a exclusão social, em particular a pobreza infantil, e 
de proporcionar a igualdade de oportunidades para todas as crianças, a fim de reforçar a 
coesão social.  Dado que, na inclusão social, o objectivo da actual Estratégia de Lisboa não 
está a ser cumprido, a relatora recomenda que a actual Estratégia de Lisboa para o 
crescimento e o emprego seja reorientada para uma estratégia baseada no crescimento, no 
emprego e na inclusão. A este respeito, é de referir o compromisso do Conselho Europeu de 
15 e 16 de Junho de 2006 que adopta a Estratégia renovada  de desenvolvimento sustentável 
da UE em utilizar as sinergias entre a  Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego e 
a Estratégia de desenvolvimento sustentável da UE. Estas duas estratégias reconhecem que os 
objectivos económicos, sociais e ambientais podem reforçar-se mutuamente e deverão 
avançar em conjunto. Um dos desafios fundamentais da Estratégia de desenvolvimento 
sustentável da UE consiste em criar uma sociedade socialmente inclusiva com objectivos 
operacionais e metas para reduzir o número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social, 
para aumentar significativamente a participação no mercado de trabalho das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos e dos migrantes e para promover o aumento do emprego dos 
jovens. Em conformidade com a Estratégia renovada de desenvolvimento sustentável da UE e 
as conclusões do Conselho de 2007 sobre a Agenda de Lisboa, a relatora considera que é 
essencial promover a adopção de normas sociais comuns a nível comunitário, bem como 
melhorar a aplicação das existentes, redobrar os esforços para obviar ao problema do trabalho 
na pobreza e articular as orientações integradas, por um lado, com o método aberto de 
coordenação no âmbito da protecção social e da inclusão social, por outro. A introdução de 
novos compromissos nas orientações permite reforçar a dimensão social da Estratégia de 
Lisboa renovada.  

Para assegurar que a Estratégia de Lisboa renovada permita não só criar mais, mas também 
melhores empregos, o presente relatório recomenda vivamente a integração de uma 
concepção equilibrada de "flexigurança" nas próprias orientações para o emprego. O presente 
relatório baseia-se no relatório do Parlamento Europeu elaborado por Ole Christensen e 
aprovado em plenário em 29 de Novembro de 2007, que propôs ao Conselho Europeu a 
adopção de um conjunto equilibrado de princípios comuns com base na criação de empregos 
de qualidade e o reforço dos valores do modelo social europeu. Tem igualmente em conta as 
conclusões do Conselho EPSCO de 5-6 de Dezembro de 2007, que adoptou alguns princípios 
comuns de flexigurança. Em conformidade com as recomendações dos parceiros sociais e o 
relatório do Parlamento Europeu, o Conselho reconheceu expressamente  a importância de 
uma concepção sólida, integrada e equilibrada de "flexigurança". A relatora saúda igualmente 
o facto de o Conselho EPSCO ter convidado a Comissão a tomar as medidas necessárias para 
assegurar condições favoráveis para uma aplicação equilibrada do conceito de flexigurança 
pelos Estados-Membros, e a lançar uma iniciativa pública, em articulação com os parceiros 
sociais europeus, para facilitar a assimilação dos princípios pelos intervenientes em causa no 
mercado de trabalho, e para informar melhor os cidadãos sobre a flexigurança, a lógica que 
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lhe está subjacente, os seus principais elementos e as suas implicações.

A relatora sublinha a importância crucial das parcerias entre os governos a nível local, 
regional e nacional, os parlamentos nacionais, os parceiros sociais e a sociedade civil na 
aplicação das orientações para o emprego. Uma melhor participação de todos os 
intervenientes permitirá melhorar os resultados da estratégia para o emprego e propiciar o 
debate público. 

A relatora manifesta a sua desilusão perante o facto de o Programa comunitário de Lisboa 
2008-2010 apenas incluir compromissos concretos limitados no domínio social. Por 
conseguinte, exorta a Comissão a adoptar uma Agenda Social renovada ambiciosa até meados 
de 2008 que deverá ser uma parte integrante e importante da Estratégia de Lisboa. A Agenda 
Social renovada deverá não só incluir os temas da educação, migração e evoluções 
demográficas e contribuir para obviar ao défice de competências, mas também prever 
compromissos claros para reforçar o acervo social europeu a fim de melhorar a qualidade do 
emprego e lutar contra a exclusão social, a discriminação e a pobreza.  

Em vista do que precede, a relatora conclui que as actuais orientações para o emprego não
carecem de uma revisão completa, mas de uma alteração em pontos muito específicos. Sem 
prejuízo de apoiar as alterações da Comissão aos textos explicativos das orientações para o 
emprego, a relatora solicita igualmente a revisão das próprias orientações a fim de aumentar a 
visibilidade das mudanças necessárias. As alterações propostas às orientações para o emprego 
referem-se nomeadamente ao reforço da dimensão social da Estratégia de Lisboa (e da sua 
visibilidade), à qualidade do emprego nas orientações através da introdução de uma 
concepção equilibrada de flexigurança e à introdução de uma disposição sobre a inclusão 
activa. A relatora congratula-se pelo facto de a Comissão Europeia incluir as metas e 
referências previstas no âmbito da estratégia europeia para o emprego nos textos explicativos. 
Por motivos de visibilidade, recomenda contudo que estas metas e referências permaneçam 
listadas em anexo às orientações.
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