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Texto da Comissão

Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 14
Considerando 1
(1) O desenvolvimento dos conhecimentos,
das aptidões e das competências dos
cidadãos é fundamental para a
competitividade e a coesão social da
Comunidade. Convém, assim, promover e
melhorar a participação na aprendizagem ao
longo da vida e a utilização de qualificações
a nível nacional e comunitário.

(1) A aquisição, a manutenção e o
desenvolvimento de qualificações por parte
dos cidadãos constitui um requisito
fundamental para a coesão social da
Comunidade, as possibilidades de
desenvolvimento individual dos cidadãos e
a competitividade. Convém, assim,
promover e melhorar a participação na
aprendizagem ao longo da vida e a utilização
de qualificações a nível nacional e
comunitário.
Or. de

Justificação
O quadro europeu de qualificações serve para descrever as qualificações dos cidadãos. Esse
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quadro cria uma mais valia para os cidadãos e a sociedade, pelo que é essa ideia que deve
ser destacada e não o papel meramente instrumental da educação no desenvolvimento da
competitividade.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi
Alteração 15
Considerando 1
(1) O desenvolvimento dos conhecimentos,
das aptidões e das competências dos
cidadãos é fundamental para a
competitividade e a coesão social da
Comunidade. Convém, assim, promover e
melhorar a participação na aprendizagem ao
longo da vida e a utilização de qualificações
a nível nacional e comunitário.

(1) O desenvolvimento e reconhecimento
dos conhecimentos, das aptidões e das
competências de todos os cidadãos são
fundamentais para a competitividade e a
coesão social da Comunidade. Convém,
assim, promover e melhorar a participação
de todos os cidadãos, em particular dos
grupos vulneráveis como os trabalhadores
não qualificados e idosos, pessoas que
abandonaram prematuramente a escola,
desempregados, imigrantes e deficientes, na
aprendizagem ao longo da vida e a utilização
de qualificações a nível nacional e
comunitário.
Or. el

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 16
Considerando 1
(1) O desenvolvimento dos conhecimentos,
das aptidões e das competências dos
cidadãos é fundamental para a
competitividade e a coesão social da
Comunidade. Convém, assim, promover e
melhorar a participação na aprendizagem ao
longo da vida e a utilização de qualificações
a nível nacional e comunitário.
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(1) O desenvolvimento dos conhecimentos,
das aptidões e das competências dos
cidadãos, bem como a avaliação dos
resultados da aprendizagem garantem a
qualidade das qualificações profissionais
são fundamentais para a competitividade e a
coesão social da Comunidade, a fim de
permitir a mobilidade profissional
transfronteiriça e satisfazer as exigências
do mercado de trabalho europeu no
domínio da oferta e da procura. Convém,
assim, promover e melhorar a participação
na aprendizagem ao longo da vida e a
utilização de qualificações a nível nacional e
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comunitário.
Or. el

Alteração apresentada por Maria Matsouka
Alteração 17
Considerando 1
(1) O desenvolvimento dos conhecimentos,
das aptidões e das competências dos
cidadãos é fundamental para a
competitividade e a coesão social da
Comunidade. Convém, assim, promover e
melhorar a participação na aprendizagem ao
longo da vida e a utilização de qualificações
a nível nacional e comunitário.

(1) O desenvolvimento dos conhecimentos,
das aptidões e das competências dos
cidadãos é fundamental para a
competitividade, a qualidade do trabalho e
do emprego e a coesão social da
Comunidade. A constante disseminação do
conhecimento contemporâneo através do
ensino superior ou da educação e formação
dos trabalhadores a participação sistemática
na aprendizagem ao longo da vida e a
utilização de qualificações a nível nacional e
comunitário.
Or. el

Justificação
(a) Os modernos conhecimentos tecnológicos, as aptidões e competências dos trabalhadores
não se reflectem apenas ao nível da economia e da competitividade (conceitos gerais) mas
têm impacto directo na vida dos trabalhadores melhorando qualitativa e quantitativamente os
postos de trabalho. (b) Referência à necessidade de disseminar o conhecimento tecnológico
contemporâneo nos locais de trabalho através de processos específicos de modo a promover
da melhor forma a aprendizagem ao longo da vida que, no entanto, deve ser sistemática e
sem discriminações nem exclusões face aos diferentes grupos de trabalhadores.

Alteração apresentada por Maria Matsouka
Alteração 18
Considerando 2
(2) Em 2000, o Conselho Europeu de Lisboa
declarou nas suas conclusões que o aumento
da transparência das qualificações deve
constituir um dos principais aspectos dos
esforços de adaptação dos sistemas
educativo e de formação da Comunidade às
AM\661706PT.doc

(2) Em 2000, o Conselho Europeu de Lisboa
declarou nas suas conclusões que o aumento
da transparência das qualificações deve
constituir um dos principais aspectos tanto
dos esforços de adaptação dos sistemas
educativo e de formação da Comunidade às
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exigências da sociedade do conhecimento. O
Conselho Europeu de Barcelona, realizado
em 2002, apelou a uma cooperação mais
estreita no sector do ensino superior e à
melhoria da transparência e dos métodos de
reconhecimento no domínio do ensino e
formação profissionais.

exigências da sociedade do conhecimento,
como da promoção da mobilidade e o
emprego dos trabalhadores. O Conselho
Europeu de Barcelona, realizado em 2002,
apelou a uma cooperação mais estreita no
sector do ensino superior e à melhoria da
transparência e dos métodos de
reconhecimento no domínio do ensino e
formação profissionais.
Or. el

Justificação
Referência à relação existente entre o apoio ao ensino e à formação e a possibilidade de
aumento da mobilidade e do emprego.

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 19
Considerando 5
(5) No contexto do processo de Copenhaga,
as conclusões do Conselho e dos
Representantes dos Governos dos EstadosMembros, reunidos no Conselho de 15 de
Novembro de 2004, sobre as prioridades
futuras da cooperação europeia reforçada em
matéria de ensino e formação profissionais
deram prioridade ao desenvolvimento de um
quadro europeu de qualificações aberto e
flexível, baseado na transparência e na
confiança mútua, que constituísse uma
referência comum no que diz respeito à
educação e à formação.

(5) No contexto do processo de Copenhaga,
as conclusões do Conselho e dos
Representantes dos Governos dos EstadosMembros, reunidos no Conselho de 15 de
Novembro de 2004, sobre as prioridades
futuras da cooperação europeia reforçada em
matéria de ensino e formação profissionais
deram prioridade ao desenvolvimento de um
quadro europeu de qualificações aberto e
flexível, baseado na transparência, na
clareza e na confiança mútua, que
constituísse uma referência comum no que
diz respeito à educação e à formação.
Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 20
Considerando 5 bis (novo)
(5 bis) Há que reforçar as negociações para
o reconhecimento das qualificações
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adquiridas através da aprendizagem não
formal e informal, em conformidade com
as conclusões do Conselho Educação,
juventude e Cultura de 28 de Maio de 2004
sobre os princípios europeus comuns de
identificação e de validação da
aprendizagem não-formal e informal .
Or. el

Alteração apresentada por Françoise Castex
Alteração 21
Considerando 5 bis (novo)
(5 bis) A validação dos resultados do
ensino, da formação e da aprendizagem
não formal e informal deve ser promovida,
em conformidade com as conclusões
adoptadas pelo Conselho, em 28 de Maio de
2004, sobre os princípios europeus comuns
em matéria de identificação e validação da
educação e da formação não formais e
informais.
Or. fr
Justificação
A presente alteração precisa a formulação do relator, insistindo mais nos resultados da
formação do que na validação da mesma, acrescentando a aprendizagem à tipologia da
educação e da formação.

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 22
Considerando 5 bis (novo)
(5 bis) A validação da aprendizagem não
formal e informal deve ser promovida, em
conformidade com as conclusões adoptadas
pelo Conselho, em 28 de Maio de 2004,
sobre os princípios europeus comuns de
identificação e de validação da
AM\661706PT.doc
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aprendizagem não formal e informal.
Or. de
Justificação
Correcção linguística da versão alemã da alteração do relator.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 23
Considerando 7
(7) A presente recomendação tem em conta a
Decisão n.º 2241/2004/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro
de 2004, que institui um quadro comunitário
único para a transparência das qualificações
e competências (Europass) e a
Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho de […] sobre as
competências-chave para a aprendizagem ao
longo da vida.

(7) A presente recomendação tem em conta a
Decisão n.º 2241/2004/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro
de 2004, que institui um quadro comunitário
único para a transparência das qualificações
e competências (Europass) e a
Recomendação 2006/962/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro
de 2006 sobre as competências-chave para a
aprendizagem ao longo da vida.
Or. el

Alteração apresentada por Françoise Castex
Alteração 24
Considerando 8
(8) A presente recomendação é compatível
com o quadro do espaço europeu do ensino
superior e os indicadores de ciclos de
estudos adoptados aquando da reunião de
Ministros do ensino superior em Bergen, em
Maio de 2005.

A presente recomendação é compatível com
o quadro do espaço europeu do ensino
superior e os indicadores de ciclos de
estudos avalizados no quadro geral do
processo de Bolonha aquando da reunião de
Ministros do ensino superior de quarenta e
cinco países europeus, em Bergen, em Maio
de 2005, e no quadro do processo de
Bruges–Copenhaga.
Or. fr
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Justificação
A presente alteração acrescenta a referência ao processo de Bruges–Copenhaga relativo à
formação profissional.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 25
Considerando 8 bis (novo)
(8 bis) No nível 5, a validação das aptidões
e certificados que podem ter a sua origem
em estudos pós-secundários ou num ciclo
universitário curto, não pretende em caso
algum comprometer ou contornar o sistema
educativo formal nacional nem conduzirá
ao reconhecimento de um título de estudos
mas a um simples registo de
conhecimentos, aptidões e competências
que poderão ser avaliadas pelo mercado de
trabalho juntamente com os títulos de
estudos formais.
Or. el

Alteração apresentada por Thomas Mann
Alteração 26
Considerando 8 bis (novo)
(8 bis) As conclusões do Conselho, de Maio
de 2004, sobre a garantia da qualidade em
matéria de educação e formação
profissionais, a recomendação do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15
de Fevereiro de 2006, sobre uma maior
cooperação europeia na garantia da
qualidade do ensino superior, bem como as
normas e directrizes para o controlo da
qualidade no Espaço Europeu de Ensino
Superior, adoptadas pelos Ministros do
ensino superior na sua reunião de Bergen,
em Maio de 2005, contêm princípios
comuns para o controlo da qualidade, que
devem presidir à aplicação do quadro
AM\661706PT.doc
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europeu de qualificações, sendo necessário,
tendo em consideração a abordagem global
do QEQ, conferir destaque não só ao
ensino superior mas também às exigências
específicas do mercado de trabalho, sem
prejuízo das competências nacionais.
Or. de

Alteração apresentada por Bernard Lehideux
Alteração 27
Considerando 9
(9) A presente recomendação não se aplica
aos casos abrangidos pela Directiva
2005/36/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 7 de Setembro de 2005,
relativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais que confere direitos e
obrigações às autoridades nacionais
competentes e aos migrantes. A referência
aos níveis de qualificações constantes do
quadro europeu de qualificações não deve
condicionar o acesso ao mercado de trabalho
nos casos em que as qualificações
profissionais tenham sido reconhecidas ao
abrigo da Directiva 2005/36/CE.

(9) A presente recomendação não se aplica
aos casos abrangidos pela Directiva
2005/36/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 7 de Setembro de 2005,
relativa ao reconhecimento das qualificações
profissionais que confere direitos e
obrigações às autoridades nacionais
competentes e aos migrantes. A referência
aos níveis de qualificações constantes do
quadro europeu de qualificações não deve
condicionar o acesso ao mercado de trabalho
nos casos em que as qualificações
profissionais tenham sido reconhecidas ao
abrigo da Directiva 2005/36/CE. Todavia, o
QEQ pode ser utilizado como quadro de
referência na elaboração de medidas de
compensação, tais como as enunciadas no
artigo 14º da Directiva 2005/36/CE.
Or. fr

Justificação
La directive 2005/36/CE donne la possibilité aux Etats membres d’instaurer des mesures de
compensation afin d’éviter qu’un trop grand écart de niveau de compétences ne puisse exister
entre un professionnel d’un Etat membre et un ressortissant communautaire souhaitant
s’installer dans cet Etat membre pour y exercer le même métier. Sans se substituer ni remettre
en cause les dispositions de la directive, le CEC doit pouvoir être utilisé par les autorités
compétentes comme cadre de référence dans l’élaboration de mesures de compensation afin
de renforcer le poids des résultats de l’apprentissage dans les conditions d’installation d’un
ressortissant communautaire sur le territoire d’un Etat membre. Ceci est en particulier
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des biens et services produits par les
PE 386.720v01-00
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professions ne demandant que le niveau minimum de qualification et pour lesquelles la
directive pourrait conduire (par le biais de la clause d’équivalence N/N-1) à réduire à néant
les exigences de qualification professionnelle posées par la profession.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 28
Considerando 10
(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes.

(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a confiança mútua, a
comparabilidade e a portabilidade e o
reconhecimento a nível nacional e sectorial
das qualificações dos cidadãos em diferentes
Estados-Membros. O quadro europeu de
qualificações deve, além disso, permitir que
as organizações sectoriais internacionais
correlacionem os seus sistemas de
qualificações com um ponto de referência
comum, facilitando desta forma a
comparação e o estabelecimento dessas
qualificações com as dos sistemas nacionais
de qualificações. Tendo em conta o seu
carácter não vinculativo, a presente
recomendação não exclui nem impede cada
Estado-Membro de seleccionar os níveis de
qualificação de modo a contribuir para a
promoção da aprendizagem ao longo da
vida, para o crescimento do emprego e o
aumento da mobilidade transnacional dos
trabalhadores e aprendentes.
Or. el
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Alteração apresentada por Iles Braghetto
Alteração 29
Considerando 10
(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e o aumento da mobilidade de trabalhadores
e aprendentes.

(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. Para o
efeito, os Estados-Membros promoverão
políticas tendentes a associar os ministérios
com competências substantivas ou
consultivas, com vista a uma utilização de
comum acordo do quadro de referência de
qualificações. O quadro europeu de
qualificações deve, além disso, permitir que
as organizações sectoriais internacionais
correlacionem os seus sistemas de
qualificações com um ponto de referência
comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
sob todas as suas formas, reconhecendo,
em particular, o mesmo valor ao ensino –
aprendizagem formal, não formal e
informal, e o aumento, a nível europeu, da
mobilidade de trabalhadores e aprendentes,
promovendo, ao mesmo tempo, o
intercâmbio de informações e experiências.
Or. it

Justificação
É fundamental que os ministérios dos governos nacionais promovam, de comum acordo, a
utilização da nomenclatura europeia em matéria de qualificações. A mobilidade dos
cidadãos, a nível europeu, permite cumprir mais eficazmente os critérios de formação
escolar, universitária e profissional requeridos pelo mercado de trabalho, contribuindo,
PE 386.720v01-00
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assim, para aumentar as possibilidade de se atingirem os objectivos fixados no quadro da
estratégia de Lisboa.

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 30
Considerando 10
(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes.

(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior quer ao ensino e formação
profissionais, e a promoção da
transparência e da comparabilidade dos
certificados emitidos a nível nacional e
sectorial. Contribuirá para melhorar a
transparência, a comparabilidade, a
portabilidade e o reconhecimento das
qualificações e competências dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação deve, por
conseguinte, ser seguida de forma
constante, dando provas de confiança
mútua, de modo a garantir o
estabelecimento de princípios transparentes
de controlo da qualidade, dado que esta
recomendação também pode contribuir
para os objectivos gerais de melhoria das
possibilidades de formação, da promoção da
aprendizagem ao longo da vida, da
capacidade de adaptação e da
empregabilidade, assim como da
mobilidade de trabalhadores e aprendentes.
Or. de
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Alteração apresentada por Thomas Mann
Alteração 31
Considerando 10
(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes.

(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Nesse sentido, o QEQ é
concebido para ser flexível e aberto na sua
aplicação, por forma a descrever
correctamente as diversas vias de formação
– académica, profissional e empresarial.
Para efeitos de equivalência do ensino
geral e profissional, assim como da
desejada permeabilidade entre os sistemas
de ensino e formação, cada nível descrito
no QEQ deve também, em princípio, ser
alcançável através de diversas vias de
ensino e de carreira. Contribuirá para
aumentar a transparência, a comparabilidade
e a portabilidade das qualificações dos
cidadãos em diferentes Estados-Membros. O
quadro europeu de qualificações deve, além
disso, permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes.
Or. de
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Alteração apresentada por Maria Matsouka
Alteração 32
Considerando 10
(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes.

(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, melhorar o processo de
reconhecimento dos níveis de qualificação
profissional a comparabilidade a confiança
recíproca e a cooperação entre sistemas de
ensino nacionais e regionais bem como e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes e do emprego, apoiando o
intercâmbio de aptidões, conhecimentos,
experiências e competências em toda a UE.
Or. el

Justificação
O quadro europeu de qualificações pode ser um instrumento útil tanto no que diz respeito ao
reforço da cooperação e da confiança recíproca entre os diferentes estabelecimentos de
ensino como em relação ao estabelecimento de equivalências e do reconhecimento das
certificações e das competências dos trabalhadores.
Referência, novamente, à inter relação existente entre apoio à educação e formação dos
trabalhadores e a possibilidade de mais mobilidade e emprego.
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi
Alteração 33
Considerando 10
(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes.

(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade e reconhecimento das
qualificações e competências profissionais
dos cidadãos em diferentes EstadosMembros. O quadro europeu de
qualificações deve, além disso, permitir que
as organizações sectoriais internacionais
correlacionem os seus sistemas de
qualificações com um ponto de referência
comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e o aumento do emprego, do
desenvolvimento pessoal, da integração
social e da mobilidade transnacional de
trabalhadores e aprendentes.
Or. el

Alteração apresentada por Françoise Castex
Alteração 34
Considerando 10
(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
PE 386.720v01-00
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(10) A presente recomendação tem por
objectivo a criação de um quadro de
referência comum que funcione como
dispositivo de tradução entre sistemas de
qualificação distintos e os respectivos níveis,
no que respeita quer ao ensino geral e ao
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ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais. Contribuirá para aumentar a
transparência, a comparabilidade e a
portabilidade das qualificações dos cidadãos
em diferentes Estados-Membros. O quadro
europeu de qualificações deve, além disso,
permitir que as organizações sectoriais
internacionais correlacionem os seus
sistemas de qualificações com um ponto de
referência comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação contribui, por
conseguinte, para os objectivos gerais de
promoção da aprendizagem ao longo da vida
e aumento da mobilidade de trabalhadores e
aprendentes.

ensino superior, quer ao ensino e formação
profissionais, e a promoção da
transparência das qualificações
estabelecidas a nível nacional e sectorial.
Contribuirá para melhorar a transparência e
a comparabilidade e aumentar o
reconhecimento das competências e das
qualificações dos cidadãos em diferentes
Estados-Membros. O quadro europeu de
qualificações deve, além disso, permitir que
as organizações sectoriais internacionais
correlacionem os seus sistemas de
qualificações com um ponto de referência
comum, facilitando desta forma o
estabelecimento dessas qualificações nos
sistemas nacionais de qualificações. A
presente recomendação deve, por
conseguinte, ser seguida de forma
constante, dando provas de confiança
mútua, de modo a garantir o
estabelecimento de princípios transparentes
de controlo da qualidade, dado que esta
recomendação também contribui para os
objectivos gerais de promoção da
aprendizagem ao longo da vida e aumento
da empregabilidade e da mobilidade
transnacional de trabalhadores e
aprendentes.
Or. fr

Justificação
(A justificação não se aplica à versão portuguesa).

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 35
Considerando 10 bis (novo)
(10 bis) A presente recomendação, sem
afectar os sistemas nacionais de educação e
formação profissional, contribui para a sua
modernização, o estabelecimento de laços
entre o ensino universitário e o emprego e à
criação de pontes entre a aprendizagem
AM\661706PT.doc
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formal, não formal e informal.
Or. el

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 36
Considerando 10 bis (novo)
(10 bis) A presente recomendação tem por
objectivo melhorar a harmonização entre
os sistemas de educação e formação e
valoriza a aprendizagem informal e não
formal. Pode contribuir para uma
adaptação permanente dos sistemas de
formação e estimular a aprendizagem
recíproca.
Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 37
Considerando 11
(11) A presente recomendação respeita o
princípio da subsidiariedade enunciado no
artigo 5.º do Tratado, na medida em que o
seu objectivo é apoiar e complementar a
acção dos Estados-Membros ao facilitar uma
maior cooperação entre eles, por forma a
aumentar a transparência e a promover a
mobilidade e a aprendizagem ao longo da
vida. A presente recomendação respeita o
princípio da proporcionalidade previsto no
mesmo artigo, na medida em que não
substitui ou define sistemas nacionais de
qualificações e/ou qualificações. O quadro
europeu de qualificações não descreve
qualificações específicas ou competências
individuais; compete ao respectivo sistema
nacional de qualificações atribuir a cada
qualificação o nível correspondente previsto
no quadro europeu de qualificações,
PE 386.720v01-00

PT

(11) A presente recomendação respeita o
princípio da subsidiariedade enunciado no
artigo 5.º do Tratado, na medida em que o
seu objectivo é apoiar e complementar a
acção dos Estados-Membros ao facilitar uma
maior cooperação entre eles, por forma a
aumentar a transparência, a confiança
recíproca, a portabilidade e
reconhecimento das qualificações dos
cidadãos bem como promover a mobilidade
e a aprendizagem ao longo da vida de
acordo com a legislação e a prática
nacional. A presente recomendação respeita
o princípio da proporcionalidade previsto no
mesmo artigo, na medida em que não
substitui ou define sistemas nacionais de
qualificações e/ou qualificações. O quadro
europeu de qualificações não descreve
qualificações específicas ou competências
16/35
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individuais; compete ao respectivo sistema
nacional de qualificações fazer com que
cada qualificação profissional corresponda
ao nível correspondente previsto nos
respectivos sistema nacionais de
qualificações,
Or. el

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll
Alteração 38
Considerando 11
(11) A presente recomendação respeita o
princípio da subsidiariedade enunciado no
artigo 5.º do Tratado, na medida em que o
seu objectivo é apoiar e complementar a
acção dos Estados-Membros ao facilitar uma
maior cooperação entre eles, por forma a
aumentar a transparência e a promover a
mobilidade e a aprendizagem ao longo da
vida. A presente recomendação respeita o
princípio da proporcionalidade previsto no
mesmo artigo, na medida em que não
substitui ou define sistemas nacionais de
qualificações e/ou qualificações. O quadro
europeu de qualificações não descreve
qualificações específicas ou competências
individuais; compete ao respectivo sistema
nacional de qualificações atribuir a cada
qualificação o nível correspondente previsto
no quadro europeu de qualificações,

(11) A presente recomendação respeita o
princípio da subsidiariedade enunciado no
artigo 5.º do Tratado, na medida em que o
seu objectivo é apoiar e complementar a
acção dos Estados-Membros ao facilitar uma
maior cooperação entre eles, por forma a
aumentar a transparência e a promover a
mobilidade e a aprendizagem ao longo da
vida. A presente recomendação respeita o
princípio da proporcionalidade previsto no
mesmo artigo, na medida em que não
substitui ou define sistemas nacionais ou
sub-nacionais de qualificações e/ou
qualificações. O quadro europeu de
qualificações não descreve qualificações
específicas ou competências individuais;
compete ao respectivo sistema nacional ou
sub-nacional de qualificações atribuir a
cada qualificação o nível correspondente
previsto no quadro europeu de qualificações,
Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 39
Recomendação 1
1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
AM\661706PT.doc

1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
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referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida.

referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida e a
definirem os níveis de qualificação dos
sistemas nacionais, respeitando
simultaneamente a rica diversidade e as
vantagens particulares das regiões
constituintes da Europa.
Or. el

Alteração apresentada por Harlem Désir
Alteração 40
Recomendação 1
1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida.

1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
referência para favorecer o reconhecimento
dos níveis de qualificações dos diferentes
sistemas de qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida, de uma
economia europeia baseada no
conhecimento e de uma integração, tão
vasta quanto possível, no mercado de
trabalho europeu.
Or. fr
Justificação

A presente alteração visa uma clarificação dos objectivos deste texto, orientando-o no
sentido da valorização do ensino, da formação e do conhecimento em geral, em
conformidade com a estratégia de Lisboa. O QEQ deve contribuir para transformar a Europa
numa economia baseada no conhecimento, a fim de tornar o seu mercado de trabalho mais
inclusivo. É este o objectivo fundamental da presente recomendação.

Alteração apresentada por Maria Matsouka
Alteração 41
Recomendação 1
1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
PE 386.720v01-00
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1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
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referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida.

referência para comparar avaliar e
reconhecer os níveis de qualificações dos
diferentes sistemas de qualificações na
perspectiva da aprendizagem ao longo da
vida sem discriminações nem exclusões.
Or. el
Justificação

O quadro europeu de qualificações pode ser um mecanismo útil tanto para o reforça da
cooperação e da confiança mútua entre os diferentes estabelecimentos de ensino como para a
comparação e reconhecimento dos níveis de qualificação e competências dos trabalhadores.
Salienta-se igualmente a necessidade de assegurar a igualdade e a igualdade de
oportunidades , sem exclusões nem discriminações tanto em relação ao reconhecimento das
qualificações como em matéria de educação e formação no âmbito da aprendizagem ao
longo da vida.

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer
Alteração 42
Recomendação 1
1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida.

1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida, respeitando
a diversidade de sistemas educativos
nacionais e a forma como interagem com
os mercados nacionais de trabalho,
nomeadamente, numa perspectiva cultural,
económica, democrática, social e
individual.
Or. en

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 43
Recomendação 1
1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
AM\661706PT.doc

1. Utilizem o quadro europeu de
qualificações como um instrumento de
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referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida.

referência para comparar os níveis de
qualificações dos diferentes sistemas de
qualificações na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida, respeitando
e integrando a grande diversidade e os
pontos fortes específicos dos diferentes
países europeus.
Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 44
Recomendação 2
2. Correlacionem os seus sistemas
nacionais de qualificações com o quadro
europeu de qualificações até 2009, através,
sobretudo, de uma remissão transparente dos
seus níveis de qualificações para os níveis
estabelecidos no anexo I e da instituição de
um quadro nacional de qualificações, se
for caso disso em conformidade com a
legislação e as práticas nacionais.

2. Desenvolvam esforços para, dado o
carácter não vinculativo da recomendação
correlacionar numa base voluntária o
sistema nacional de qualificações com o
quadro europeu de qualificações até 2010,
através, sobretudo, de uma remissão
transparente dos seus níveis de
qualificações, sem excluir a possibilidade de
escolher, no quadro europeu de
qualificações, apenas os níveis de
qualificação correspondentes à legislação e
às práticas nacionais.
Or. el

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer
Alteração 45
Recomendação 2
2. Correlacionem os seus sistemas nacionais
de qualificações com o quadro europeu de
qualificações até 2009, através, sobretudo,
de uma remissão transparente dos seus
níveis de qualificações para os níveis
estabelecidos no anexo I e da instituição de
um quadro nacional de qualificações, se for
caso disso em conformidade com a
legislação e as práticas nacionais.
PE 386.720v01-00
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2. Promovam a correlação dos seus
sistemas nacionais de qualificações com o
quadro europeu de qualificações através,
sobretudo, de uma remissão transparente dos
seus níveis de qualificações para os níveis
estabelecidos no anexo I, se for caso disso, e
da instituição de um quadro nacional de
qualificações em conformidade com a
legislação e as práticas nacionais.
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Or. en

Alteração apresentada por Iles Braghetto
Alteração 46
Recomendação 2
2. Correlacionem os seus sistemas nacionais
de qualificações com o quadro europeu de
qualificações até 2009, através, sobretudo,
de uma remissão transparente dos seus
níveis de qualificações para os níveis
estabelecidos no anexo I e da instituição de
um quadro nacional de qualificações, se for
caso disso em conformidade com a
legislação e as práticas nacionais.

2. Correlacionem os seus sistemas nacionais
de qualificações com o quadro europeu de
qualificações até 2009, através, sobretudo,
de uma remissão transparente dos seus
níveis de qualificações para os níveis
estabelecidos no anexo I e da instituição de
um quadro nacional de qualificações, se for
caso disso em conformidade com a
legislação e as práticas nacionais, a fim de
garantir aos cidadãos competências reais
que lhes permitam aceder, em igualdade de
condições, ao mercado de trabalho em
qualquer Estado-Membro.
Or. it

Justificação
O sistema ECVET e o Europass são instrumentos úteis, mas o quadro europeu de
qualificações deve oferecer aos Estados-Membros garantias quanto às reais competências
educativas e profissionais dos cidadãos.

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer
Alteração 47
Recomendação 3
3. Assegurem que, até 2011, quaisquer
novas qualificações e documentos Europass
emitidos pelas entidades competentes
estabeleçam uma correlação explícita com o
nível adequado do quadro europeu de
qualificações.

3. Promovam a confiança mútua e a
cooperação entre os Estados-Membros, a
fim de garantir que quaisquer novas
qualificações e documentos Europass
emitidos pelas entidades competentes
estabeleçam uma correlação explícita com o
nível adequado do quadro europeu de
qualificações.
Or. en
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Alteração apresentada por Elspeth Attwooll
Alteração 48
Recomendação 3
3. Assegurem que, até 2011, quaisquer
novas qualificações e documentos Europass
emitidos pelas entidades competentes
estabeleçam uma correlação explícita com o
nível adequado do quadro europeu de
qualificações.

3. Adoptem, se for caso disso, medidas por
forma a que, até 2012, quaisquer novos
certificados de qualificações, diplomas e
documentos Europass emitidos pelas
entidades competentes estabeleçam uma
correlação explícita, através dos sistemas
nacionais ou sub-nacionais de
qualificações, com o nível adequado do
quadro europeu de qualificações.
Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 49
Recomendação 3
3. Assegurem que, até 2011, quaisquer
novas qualificações e documentos Europass
emitidos pelas entidades competentes
estabeleçam uma correlação explícita com
o nível adequado do quadro europeu de
qualificações.

3. Intensifiquem os seus esforços para que,
até 2012 os certificados de qualificação
profissional, os diplomas e documentos
Europass emitidos pelas entidades
competentes possam ser colocados no nível
adequado do quadro europeu de
qualificações.
Or. el

Alteração 50
Recomendação 3
3. Assegurem que, até 2011, quaisquer
novas qualificações e documentos Europass
emitidos pelas entidades competentes
estabeleçam uma correlação explícita com o
nível adequado do quadro europeu de
qualificações.
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3. Assegurem que, até 2011, quaisquer
novas qualificações e documentos Europass
emitidos pelas entidades competentes
estabeleçam uma correlação explícita com o
nível adequado do quadro europeu de
qualificações e que o sistema de
reconhecimento dos créditos se baseie em
resultados e não em processos e possa ser
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de fácil compreensão, nomeadamente, para
os organismos de formação e para os
empregadores.
Or. it
Justificação
A reforma dos sistemas de qualificações só será eficaz se os dados contidos nos documentos e
nos certificados forem de fácil compreensão para a maior parte dos destinatários.

Alteração apresentada por Harlem Désir
Alteração 51
Recomendação 3 bis (novo)
3 bis. Assegurem que todos os
empregadores europeus proponham aos
seus empregados, através do diálogo social
e em conformidade com o direito nacional,
reais possibilidades de formação e de
validação dos seus conhecimentos e das
suas competências.
Or. fr
Justificação
O QEQ não passará de letra morta se os empregadores não cumprirem o seu papel no que se
refere à promoção da formação e da aprendizagem ao longo da vida. Para ser eficaz, o
envolvimento dos empregadores deve passar pela concertação e pelo diálogo social.

Alteração apresentada por Iles Braghetto
Alteração 52
Recomendação 3 bis (novo)
3 bis. Tomem em consideração, no quadro
europeu de qualificações e nas medidas
conexas, o reconhecimento de novas
qualificações profissionais resultantes da
evolução das exigências de uma acrescida
sensibilidade e sustentabilidade ambiental,
assim como da necessidade de criar, em
certos sectores, novos postos de trabalho
AM\661706PT.doc
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qualificados que sejam facilmente
reconhecidos nos Estados-Membros, como
a figura de "guia de pesca" no sector da
pesca desportiva e de "guarda de pesca" no
sector da pesca profissional.
Or. it
Justificação
A política de difusão de boas práticas aumentará a visibilidade das oportunidades de
formação a nível europeu.

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer
Alteração 53
Recomendação 4
4. Recorram a uma abordagem baseada nos
resultados da aprendizagem para definir e
descrever qualificações e promovam a
validação da aprendizagem não formal e
informal em conformidade com os
princípios europeus comuns acordados nas
Conclusões do Conselho de 28 de Maio de
2004.

4. Recorram a uma abordagem que tenha
em conta os conteúdos e os resultados da
aprendizagem para definir e descrever
qualificações e promovam a validação da
aprendizagem não formal e informal, em
conformidade com os princípios europeus
comuns acordados nas Conclusões do
Conselho de 28 de Maio de 2004, e adaptem
o Anexo I em função dessa abordagem.
Or. en

Alteração apresentada por Harlem Désir
Alteração 54
Recomendação 4 bis (nova)
4 bis. Tenham particularmente em atenção
a validação da aprendizagem informal das
categorias de trabalhadores mais expostas
ao desemprego e à precariedade, a fim de
facilitar a sua reconversão e impedir a sua
exclusão do mercado de trabalho.
Or. fr
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Justificação
O QEQ deve permitir o reconhecimento de competências profissionais existentes mas ainda
não homologadas por certificado ou diploma. Este aspecto reveste-se de importância
fundamental para as categorias da população activa expostas ao risco de ter de procurar um
novo emprego na sequência de reestruturações industriais.

Alteração apresentada por Françoise Castex
Alteração 55
Recomendação 4 bis (nova)
4 bis. Desenvolvam acções de informação e
concertação com todos os parceiros sociais
e sectores profissionais, a fim de que o
quadro europeu de qualificações seja
progressivamente tido em conta para
efeitos de reconhecimento dos níveis de
competências e de qualificações nas
grelhas de classificação dos empregos.
Or. fr
Justificação
O sistema de transposição das classificações nacionais para o QEQ deve ter correspondência
com as classificações das competências reconhecidas e utilizadas pelas empresas.

Alteração apresentada por Iles Braghetto
Alteração 56
Recomendação 4 bis (nova)
4 bis. Reforcem e promovam um vasto
sistema de comunicação permanente, que
difunda, junto dos cidadãos europeus,
informações sobre todos os resultados de
projectos-piloto transnacionais, através de
acções que realcem experiências anteriores
e divulguem as boas práticas.
Or. it
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Justificação
A política de difusão de boas práticas aumentará a visibilidade das oportunidades de
formação a nível europeu.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll
Alteração 57
Recomendação 5
5. Designem o centro nacional com a função
de apoiar e coordenar a correlação entre o
sistema nacional de qualificações e o quadro
europeu de qualificações.

5. Designem o centro nacional com a função
de apoiar e coordenar a correlação entre o
sistema nacional ou sub-nacional de
qualificações e o quadro europeu de
qualificações.
Or. en

Alteração apresentada por Iles Braghetto
Alteração 58
Recomendação 5, parte introdutória
5. Designem o centro nacional com a função
de apoiar e coordenar a correlação entre o
sistema nacional de qualificações e o quadro
europeu de qualificações.

5. Criem um centro nacional com a função
de apoiar e coordenar a correlação entre o
sistema nacional de qualificações e o quadro
europeu de qualificações. Esse centro
deverá operar numa base interinstitucional
e garantir a qualidade de todo o sistema,
assim como a transparência das
correspondências entre os níveis de
qualificação.

A este centro incumbirá:

A este centro incumbirá:
Or. it
Justificação

É fundamental garantir a qualidade e a transparência das correspondências entre níveis de
qualificação.
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Alteração apresentada por Thomas Mann
Alteração 59
Recomendação 5, parte introdutória
5. Designem o centro nacional com a função
de apoiar e coordenar a correlação entre o
sistema nacional de qualificações e o quadro
europeu de qualificações.

5. Designem o organismo nacional ou, em
função das estruturas e das necessidades
específicas dos Estados-Membros, os
organismos nacionais com a função de
apoiar e coordenar a correlação entre o
sistema nacional de qualificações e o quadro
europeu de qualificações.

A este centro incumbirá:

A estes organismos incumbirá:
Or. de

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews
Alteração 60
Recomendação 5, parte introdutória
5. Designem o centro nacional com a
função de apoiar e coordenar a correlação
entre o sistema nacional de qualificações e o
quadro europeu de qualificações.

5. Designem os pontos de coordenação
nacionais com a função de apoiar e
coordenar a correlação entre o sistema
nacional de qualificações e o quadro europeu
de qualificações.

A este centro incumbirá:

A esses pontos de coordenação incumbirá:
Or. en
Justificação

Tendo em conta o carácter descentralizado do ensino em certos Estados-Membros, a criação
de um único centro nacional não se afigura adequada. Os Estados-Membros deverão poder
utilizar as estruturas existentes responsáveis pelos aspectos técnicos dos quadros de
qualificações, mesmo que tal implique a existência de vários pontos de coordenação, em vez
de adoptarem uma abordagem descendente susceptível de induzir duplicações.

Alteração apresentada por Maria Matsouka
Alteração 61
Recomendação 5, alínea b bis) (nova)
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b bis) assegurar o acesso em condições de
igualdade e sem discriminações nem
exclusões aos programas de educação e
formação ao longo da vida, principalmente
para os trabalhadores menos qualificados,
os imigrantes, as mulheres, os deficientes e
os jovens;
Or. el
Justificação
Assinala-se a necessidade de assegurar a igualdade e a igualdade de oportunidades, sem
discriminações nem exclusões tanto para o reconhecimento das qualificações como no
domínio da educação e formação no âmbito da aprendizagem ao longo da vida.

Alteração apresentada por Thomas Mann
Alteração 62
Recomendação 5, alínea e)
(e) garantir a participação de todas as partes
interessadas pertinentes a nível nacional,
incluindo, consoante a legislação e a prática
nacionais, os estabelecimentos de ensino
superior e de ensino e formação
profissionais, os parceiros sociais, sectores e
peritos no processo de comparação e
aplicação das qualificações a nível europeu.

(e) garantir a participação de todas as partes
interessadas pertinentes a nível nacional,
incluindo, consoante a legislação e a prática
nacionais, os estabelecimentos de ensino
superior e de ensino e formação
profissionais, os parceiros económicos e
sociais, sectores e peritos no processo de
comparação e aplicação das qualificações a
nível europeu.
Or. de

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 63
Recomendação 5, alínea e)
(e) garantir a participação de todas as partes
interessadas pertinentes a nível nacional,
incluindo, consoante a legislação e a prática
nacionais, os estabelecimentos de ensino
superior e de ensino e formação
profissionais, os parceiros sociais, sectores e
peritos no processo de comparação e
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(e) garantir a participação de todas as partes
interessadas pertinentes, incluindo,
consoante a legislação e a prática nacionais,
os estabelecimentos de ensino superior e de
ensino e formação profissionais, os parceiros
sociais, sectores e peritos no processo de
comparação e aplicação das qualificações a
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aplicação das qualificações a nível europeu.

nível europeu.
Or. de

Justificação
No âmbito da subsidiariedade, o sistema educativo está organizado, nos Estados-Membros,
não só a nível nacional mas também a nível regional e local. Assim sendo, importa associar
as partes interessadas a todos os níveis.

Alteração apresentada por Thomas Mann
Alteração 64
Recomendação 5 bis (nova)
5 bis. Suprimam a separação entre um
sistema europeu de reconhecimento em
conformidade com a Directiva 2005/36/CE
(relativa ao reconhecimento das
qualificações no sector das profissões
regulamentadas) e um sistema de
transparência em conformidade com o
quadro europeu de qualificações, tendo em
conta que ambos os instrumentos irão
coexistir enquanto sistemas paralelos de
classificação e avaliação e que tal situação
é contraproducente para efeitos de
mobilidade profissional; recomenda-se, por
conseguinte, aos Estados-Membros, após a
adopção da recomendação relativa à
instituição do quadro europeu de
qualificações, que integrem a Directiva
2005/36/CE no sistema do QEQ, se se
verificar que este constitui o instrumento
mais adequado e praticável.
Or. de

Alteração apresentada por Françoise Castex
Alteração 65
Recomendação 5 bis (nova)
5 bis. Recomenda aos Estados-Membros e à
Comissão que promovam a cooperação e o
AM\661706PT.doc
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intercâmbio entre os centros nacionais do
QEQ, de modo a assegurar o
estabelecimento de princípios transparentes
de controlo e de qualidade, e garantam a
confiança mútua entre os sistemas
nacionais de qualificações, condição sine
qua non da existência do QEQ.
Or. fr
Justificação
O QEQ instaura um sistema de correspondências entre as qualificações nacionais. Esse
sistema só pode funcionar com transparência, controlo de qualidade e confiança mútua, para
os quais deverá contribuir um intercâmbio permanente entre os Estados-Membros.

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll
Alteração 66
Recomendação 6, alínea b)
(b) «sistema nacional de qualificações»,
todos os aspectos da actividade de um
Estado-Membro relacionada com o
reconhecimento da aprendizagem e outros
mecanismos que conjuguem o ensino e a
formação com o mercado de trabalho e a
sociedade civil. Inclui a elaboração e
aplicação de disposições e processos
institucionais relativos à garantia da
qualidade, à avaliação e à atribuição de
qualificações. Um sistema nacional de
qualificações pode ser composto de diversos
subsistemas e incluir um quadro nacional
de qualificações;

(b) «sistema nacional de qualificações»,
todos os aspectos da actividade de um
Estado-Membro relacionada com o
reconhecimento da aprendizagem e outros
mecanismos que conjuguem o ensino e a
formação com o mercado de trabalho e a
sociedade civil. Inclui a elaboração e
aplicação de disposições e processos
institucionais relativos à garantia da
qualidade, à avaliação e à atribuição de
qualificações. Um sistema nacional de
qualificações pode ser composto de diversos
subsistemas e incluir quadros nacionais e
sub-nacionais de qualificações;
Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 67
Intenção 1
1. Apoiar os Estados-Membros na execução
das tarefas supramencionadas e as
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organizações sectoriais internacionais na
aplicação dos princípios e níveis de
referência do quadro europeu de
qualificações previsto na presente
recomendação, sobretudo através de meios
destinados a facilitar a cooperação e a
experimentação, como desenvolver material
de apoio e orientação.

organizações sectoriais internacionais na
aplicação dos princípios e níveis de
referência do quadro europeu de
qualificações previsto na presente
recomendação, sobretudo através da
participação activa dos parceiros sociais em
programas piloto com apoio comunitário,
de meios destinados a facilitar a cooperação
e a experimentação, entre outros a
avaliação voluntária por pares, bem como
desenvolver material de apoio e orientação.
Or. el

Alteração apresentada por Iles Braghetto
Alteração 68
Intenção 2
2. Instituir um grupo consultivo no âmbito
do quadro europeu de qualificações (que
inclua representantes dos centros nacionais,
os parceiros sociais europeus e outras partes
interessadas, consoante o caso), a fim de
monitorizar, coordenar e garantir a qualidade
e a coerência global do processo de
correlação dos sistemas de qualificações
com o quadro europeu de qualificações.

2. Instituir, no prazo de um ano a contar da
aprovação da presente recomendação, um
grupo consultivo no âmbito do quadro
europeu de qualificações (que inclua
representantes dos centros nacionais, os
parceiros sociais europeus e outras partes
interessadas, consoante o caso), a fim de
monitorizar, coordenar e garantir a qualidade
e a coerência global do processo de
correlação dos sistemas de qualificações
com o quadro europeu de qualificações.
Or. it

Justificação
A proposta da Comissão prevê a criação de um grupo consultivo europeu com a função de
monitorizar, coordenar e garantir a qualidade e a coerência global do processo de
correlação dos sistemas de qualificações com o quadro europeu de qualificações. Para que a
qualidade das qualificações possa ser garantida com a máxima eficácia e celeridade, é
importante estabelecer um limite temporal para a criação do grupo consultivo.
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Alteração apresentada por Thomas Mann
Alteração 69
Intenção 2
2. Instituir um grupo consultivo no âmbito
do quadro europeu de qualificações (que
inclua representantes dos centros nacionais,
os parceiros sociais europeus e outras partes
interessadas, consoante o caso), a fim de
monitorizar, coordenar e garantir a
qualidade e a coerência global do processo
de correlação dos sistemas de qualificações
com o quadro europeu de qualificações.

2. Instituir um grupo consultivo no âmbito
do quadro europeu de qualificações, que
inclua representantes dos parceiros
económicos e sociais europeus, os
organismos responsáveis pelo ensino geral
e pela formação profissional a nível
nacional e outras partes interessadas,
consoante o caso, e que monitorize,
coordene e garanta a qualidade e a
coerência global do processo de correlação
dos sistemas de qualificações com o quadro
europeu de qualificações.
Or. de

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews
Alteração 70
Intenção 2
2. Instituir um grupo consultivo no âmbito
do quadro europeu de qualificações (que
inclua representantes dos centros nacionais,
os parceiros sociais europeus e outras partes
interessadas, consoante o caso), a fim de
monitorizar, coordenar e garantir a qualidade
e a coerência global do processo de
correlação dos sistemas de qualificações
com o quadro europeu de qualificações.

2. Instituir um grupo consultivo no âmbito
do quadro europeu de qualificações (que
inclua representantes dos pontos de
coordenação nacionais e outras partes
interessadas, consoante o caso), a fim de
monitorizar, coordenar e garantir a qualidade
e a coerência global do processo de
correlação dos sistemas de qualificações
com o quadro europeu de qualificações. O
âmbito de competências e a duração do
mandato do grupo devem ser revistos pelos
Estados-Membros numa data estabelecida.
Or. en

Justificação
A criação de um grupo consultivo é importante em termos de partilha de experiências
adquiridas em toda a UE com a implementação do QEQ. Esse grupo contribuirá igualmente
para promover a confiança entre os sistemas educativos dos Estados-Membros. Contudo,
depois da fase de implementação, há que reexaminar o papel e a utilidade do grupo. Os
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Estados-Membros devem decidir qual a data para o fazer, embora seja pouco provável que
tal venha a acontecer antes de 2012.

Alteração apresentada por Françoise Castex
Alteração 71
Intenção 2 bis (novo)
2 bis. Desenvolver acções de informação e
consulta com os sectores profissionais e os
comités de diálogo sectorial a nível
comunitário, a fim de que o QEQ seja
integrado nas convenções colectivas e tido
em consideração para o acesso ao emprego,
no âmbito da mobilidade profissional
transfronteiriça.
Or. fr
Justificação
Este compromisso visa transpor para o nível comunitário a relação que existe, a nível
nacional, entre os sistemas de formação e as empresas e entre os níveis de qualificações e os
níveis de empregos.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 72
Intenção 3
3. Acompanhar as medidas tomadas na
sequência da presente recomendação e,
cinco anos após a adopção desta, apresentar
um relatório ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a experiência adquirida e as
implicações para o futuro, incluindo, se tal
se revelar necessário, uma eventual revisão
da recomendação.

3. Acompanhar, em cooperação com os
Estados-Membros, as medidas tomadas na
sequência da presente recomendação e,
cinco anos após a adopção desta, apresentar
um relatório ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a experiência adquirida e as
implicações para o futuro, incluindo, se tal
se revelar necessário, uma eventual revisão
da recomendação.
Or. el
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Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher
Alteração 73
Intenção 3
3. Acompanhar as medidas tomadas na
sequência da presente recomendação e,
cinco anos após a adopção desta, apresentar
um relatório ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a experiência adquirida e as
implicações para o futuro, incluindo, se tal
se revelar necessário, uma eventual revisão
da recomendação.

3. Acompanhar e, em cooperação com os
Estados-Membros e as entidades
interessadas, examinar e avaliar as medidas
tomadas na sequência da presente
recomendação e, cinco anos após a adopção
desta, apresentar um relatório ao Parlamento
Europeu e ao Conselho sobre a experiência
adquirida e as implicações para o futuro,
incluindo, se tal se revelar necessário, uma
eventual revisão da recomendação.
Or. de

Alteração apresentada por Thomas Mann
Alteração 74
Intenção 3
3. Acompanhar as medidas tomadas na
sequência da presente recomendação e,
cinco anos após a adopção desta, apresentar
um relatório ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a experiência adquirida e as
implicações para o futuro, incluindo, se tal
se revelar necessário, uma eventual revisão
da recomendação.

3. Acompanhar as medidas tomadas na
sequência da presente recomendação e, três
anos após a adopção desta, apresentar um
relatório ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre a experiência adquirida e as
implicações para o futuro, incluindo, se tal
se revelar necessário, uma eventual revisão
da recomendação.
Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 75
Intenção 3 bis (nova)
3 bis. Promover, com base em princípios
comuns europeus o desenvolvimento e
aplicação do Sistema Europeu de Créditos
para a Educação e Formação Profissional
(ECVET) que facilita a transferência,
acumulação e reconhecimento dos
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resultados da aprendizagem
independentemente do modo o do local
onde foram adquiridos.
Or. el

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Alteração 76
Intenção 3 ter (nova)
3 ter. O quadro europeu de qualificações
tem que ser flexível para acompanhar as
iniciativas sectoriais existentes para o
desenvolvimento das qualificações
profissionais. Também os sistemas
nacionais deverão ter por objectivo servir
as prioridades nacionais e a estratégia de
convergência com os Estados-Membros da
UE.
Or. el
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