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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão 
573/2014/UE sobre o reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2019)0620),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 149.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C9-0117/2019),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Socia europeu de 30 de outubro de 
2019,

– Após ter consultado o Comité das Regiões, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A9-0000/2019),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
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de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua. A proposta visa 
ainda dar aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a definição de políticas 
inovadoras baseadas em dados concretos, 
em consonância com as iniciativas 
pertinentes da União.

de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua, com vista a 
apoiar ativamente o emprego e o trabalho 
digno. A proposta visa ainda dar aos SPE 
mais oportunidades de contribuírem para a 
definição de políticas inovadoras baseadas 
em dados concretos, em consonância com 
as iniciativas pertinentes da União.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A rede deve continuar a organizar 
a cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, da educação e 
da formação, a fim de assegurar um quadro 
político coerente.

(6) A rede deve continuar a cooperar 
com outras partes interessadas no mercado 
de trabalho, incluindo, em especial, com as 
agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, da educação e 
da formação e com os parceiros sociais, a 
fim de promover sinergias e assegurar um 
quadro político coerente, se for caso disso.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Considerando 1

Texto em vigor Alteração

(-1) O considerando 1 passa a ter a 
seguinte redação:

(1) Nas suas conclusões de 17 de «(1) «O artigo 3.º do Tratado da União 
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junho de 2010, o Conselho Europeu 
adotou a Estratégia Europa 2020 para o 
emprego e um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo («Europa 2020»). 
O Conselho Europeu apelou à a 
mobilização de todos os instrumentos e 
políticas da União em apoio da 
concretização dos objetivos comuns e 
convidou os Estados-Membros a atuarem 
de forma mais coordenada. Os serviços 
públicos de emprego (SPE) têm um papel 
central a desempenhar na realização do 
grande objetivo da Europa 2020 de uma 
taxa de emprego de 75 % para as 
mulheres e os homens na faixa etária dos 
20 aos 64 anos, em particular através da 
diminuição do desemprego dos jovens.

Europeia refere o desenvolvimento 
sustentável assente, nomeadamente, no 
pleno emprego e no progresso social, 
como objetivo ligado ao estabelecimento 
de um mercado interno.»;

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) É aditado o seguinte 
considerando:
«(1-A) «O artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) estabelece a promoção de um 
nível elevado de emprego como objetivo a 
ter em conta na definição e execução das 
políticas e ações da União.»;

Or. en
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Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-B (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Considerando 16

Texto em vigor Alteração

(-1-B) O considerando 16 passa a ter a 
seguinte redação:

(16) A rede e as suas iniciativas deverão 
ser financiadas através da vertente 
PROGRESS/emprego do Programa para 
o Emprego e a Inovação Social da União 
Europeia («PEIS») estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 1296/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, no 
limite das dotações fixadas pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho.

«(16) A rede e as suas iniciativas deverão 
ser financiadas em conformidade com a 
programação financeira da União, se for 
caso disso, e no limite das dotações fixadas 
pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho.»;

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-C (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Considerando 17

Texto em vigor Alteração

(-1-C) O considerando 17 passa a ter a 
seguinte redação:

(17) No que diz respeito a projetos 
desenvolvidos pela rede ou identificados 
no quadro das atividades de aprendizagem 
mútua, e em seguida concretizados nos 
diferentes SPE, os Estados-Membros 
deverão ter acesso ao financiamento do 
Fundo Social Europeu (FSE), do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) e do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação da União 
(2014-2020) estabelecido pelo 

«(17) No que diz respeito a projetos 
desenvolvidos pela rede ou identificados 
no quadro das atividades de aprendizagem 
mútua, e em seguida concretizados nos 
diferentes SPE, os Estados-Membros 
deverão ter acesso ao financiamento dos 
programas pertinentes da União.»;
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Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, dessa forma apoiando:

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União, dessa forma apoiando:

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.o, n.o 1, é inserida a 
seguinte alínea:
«(a-A) A aplicação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;»;
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Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

(2-B) No artigo 3.o, n.o 1, a alínea c) 
passa a ter a seguinte redação:

c) Um melhor funcionamento dos 
mercados de trabalho da UE;

«c) Um melhor funcionamento dos 
mercados de trabalho;»;

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-C (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 3.o, n.o 1, é inserida a 
seguinte alínea:
«c-A) A igualdade de género;»;

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-D (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(2-D) No artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é 
aditada a seguinte subalínea:
«iii-A) orientação e formação 
profissional;»;

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, tendo em vista as políticas 
de emprego da União, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, bem como os desafios 
relacionados com o progresso tecnológico, 
a evolução do mundo do trabalho, a 
prevenção do desemprego e a 
empregabilidade dos candidatos a 
emprego;

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f)

Texto em vigor Alteração

(3-A) No artigo 4.º, n.º 1, a alínea f) 
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passa a ter a seguinte redação:
f) Adotar e executar o seu programa 
de trabalho anual, que define os métodos 
de trabalho, os resultados a atingir e os 
pormenores relacionados com a aplicação 
da aprendizagem pelas melhores práticas;

«f) Adotar e executar o seu programa 
de trabalho anual, que define os métodos 
de trabalho, os resultados a atingir e os 
pormenores relacionados com a aplicação 
da aprendizagem pelas melhores práticas, 
bem como estratégias de divulgação e de 
cooperação;»;

Or. en

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g)

Texto em vigor Alteração

(3-B) No artigo 4.º, n.º 1, a alínea g) 
passa a ter a seguinte redação: 

g) Promover e partilhar melhores 
práticas sobre a identificação de jovens 
NEET e o desenvolvimento de iniciativas, 
a fim de garantir que esses jovens 
adquirem as competências necessárias para 
entrarem e permanecerem no mercado de 
trabalho.

«g) Promover e partilhar melhores 
práticas sobre a integração dos 
desempregados de longa duração e dos 
trabalhadores com deficiência no 
mercado de trabalho, bem como sobre a 
identificação de jovens NEET e o 
desenvolvimento de iniciativas, a fim de 
garantir que esses jovens adquirem as 
competências necessárias para entrarem e 
permanecerem no mercado de trabalho.»

Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

Cooperação Cooperação

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e, quando apropriado, 
com agências da UE no domínio do 
emprego, das políticas sociais, da educação 
e da formação, parceiros sociais, 
organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com serviços públicos de 
emprego pertinentes de países não 
pertencentes à UE ou ao EEE, outros 
prestadores de serviços de emprego e com 
os parceiros sociais, bem como, quando 
apropriado, com agências da UE no 
domínio do emprego, das políticas sociais, 
da educação e da formação, parceiros 
sociais, organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 6.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:

5. O Conselho de Administração é 
assistido por um Secretariado, constituído e 
assegurado no âmbito da Comissão. 
Compete ao Secretariado preparar, em 
cooperação com o presidente e os vice-
presidentes, as reuniões do Conselho de 
Administração, o programa de trabalho 
anual e o relatório anual da rede. O 
Secretariado coopera estreitamente com o 

«5. O Conselho de Administração é 
assistido por um Secretariado, constituído e 
assegurado no âmbito da Comissão. 
Compete ao Secretariado preparar, em 
cooperação com o presidente e os vice-
presidentes, as reuniões do Conselho de 
Administração, o programa de trabalho 
anual e o relatório anual da rede. O 
Secretariado coopera estreitamente com o 
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Secretariado do COEM. Secretariado do COEM, a fim de 
coordenar as iniciativas entre a rede e o 
COEM.»

Or. en


