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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre promoção do multilinguismo e a aprendizagem de línguas na União Europeia: 
Indicador Europeu de Competência Linguística
(2005/2213(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre um "Indicador Europeu de 
Competência Linguística" (COM(2005)0356)

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre "Um novo quadro estratégico para o 
multilinguismo" (COM(2005)0596),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão "Promover a aprendizagem das línguas e a
diversidade linguística: Um Plano de Acção 2004 - 2006" (COM(2003)0449),

– Tendo em conta o programa "Ensino e formação 2010: o êxito da estratégia de Lisboa 
depende de reformas urgentes" (Doc 6905/04 EDUC 43 do Conselho),

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Barcelona de 15 e 
16 de Março de 2002,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho "Ensino, Juventude e Cultura" de 24 de Maio 
de 2005 sobre novos indicadores para o ensino e a formação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A6-0000/2006),

A. Considerando que a multiplicidade linguística da União Europeia e o multilinguismo que 
permite uma comunicação eficaz e uma melhor compreensão mútua são um elemento da 
identidade europeia,

B. Considerando que o factor decisivo para o sucesso da Europa dos Cidadãos e a sociedade 
do conhecimento é que cada cidadão disponha de capacidade práticas em pelo menos duas 
línguas para além da língua materna e que a aprendizagem de uma única língua de 
comunicação (língua franca) não é suficiente,

C. Considerando que a capacidade de compreensão e comunicação noutras línguas para além 
da língua materna e o aumento das competências linguísticas são factores importantes 
para alcançar o objectivo da melhor valorização do capital humano da Europa e que essa 
capacidade constitui uma competência básica que todos os cidadãos europeus devem ter 
para promover a mobilidade na União Europeia e a criação de um verdadeiro mercado de 
trabalho europeu,

D. Considerando que o aumento e alargamento dos conhecimentos linguísticos é um factor 
de qualidade dos sistemas europeus de ensino e formação bem como um dos critérios para 
a avaliação dos progressos realizados para que a Europa se converta na economia do 
conhecimento mais dinâmica a nível mundial,

E. Considerando que o Conselho Europeu de Barcelona solicitou, em Março de 2002, a 
adopção de um indicador de conhecimentos linguísticos para compensar a actual carência 
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de dados sobre as reais competências linguísticas e de comunicação dos cidadãos da 
União Europeia,

F. Considerando que na União Europeia há uma grande variedade em matéria de certificação 
de conhecimentos linguísticos o que dificulta a comparação dos conhecimentos do titular 
de uma certificação e, portanto, dificulta a livre circulação dos trabalhadores e estudantes 
no interior da União Europeia,

G. Considerando que é necessário reunir dados fidedignos sobre as reais competências
linguísticas dos cidadãos, em particular dos jovens, para dispor das indispensáveis 
informações para a formulação de uma política, que permita a aprendizagem de um maior 
número de línguas e de forma mais eficaz,  

H. Considerando uma sondagem do Eurobarometro (Setembro de 2005), segundo o qual 
cerca de 50% dos cidadãos da União, em média, declaram poder participar numa 
discussão numa outra língua que a sua língua materna, mas que há enormes diferenças 
entre os Estados-Membros,

I. Considerando que, segundo dados da Comissão, o número médio de línguas estrangeiras 
ensinadas no ensino secundário está muito longe do objectivo definido pelo Conselho 
Europeu de Barcelona das duas línguas desde a mais tenra idade,

1. Manifesta a sua satisfação pela proposta da Comissão sobre a introdução de um Indicador 
Europeu de Conhecimentos Linguísticos que será incluído nos indicadores utilizados 
pelos Estados-Membros no âmbito do programa "Ensino e Formação 2010";

2. Aproveita para assinalar o papel importante desempenhado pelos indicadores europeus 
para a avaliação dos progressos realizados para atingir os objectivos da estratégia de 
Lisboa no sector do ensino e da formação bem como a importância do programa "Ensino e 
Formação 2010" na formulação das políticas nacionais bem como de um quadro 
estratégico europeu para a transição para a economia do conhecimento;

3. Assinala que o indicador em questão visa, com base em provas objectivas e regulares, 
assegurar a precisão e credibilidade da medição do nível de competência em línguas 
estrangeiras em todos os Estados-Membros;

4. Concorda com a Comissão que, numa primeira fase, esse indicador medirá os 
conhecimentos em todas as primeiras e segundas línguas dos sistemas de ensino e 
formação e que a avaliação dos conhecimentos linguísticos se fará nas cinco línguas mais 
ensinadas na União (inglês, francês, alemão, espanhol e italiano); Convida, no entanto a 
Comissão e o conselho a tomarem as medidas necessárias para alargar o mais rapidamente 
possível esta avaliação a uma maior leque de línguas europeias, numa fase posterior; 

5. Considera que a existência de critérios objectivos para determinar o nível dos 
conhecimentos linguísticos e a definição de um quadro comum de referência não limita a 
liberdade de escolha e organização das diferentes estruturas pedagógicas e, assim, apoia a 
proposta da Comissão de utilização do Quadro Europeu de Referência para as línguas do 
Conselho da Europa no indicador europeu; 

6. Convida os Estados-Membros a participarem activamente no processo de aplicação e 
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desenvolvimento do indicador e a darem um novo impulso ao ensino das línguas;

7. Incita os Estados-Membros a promoverem o multiliguismo através de políticas de ensino
de um leque de línguas mais amplo que o actual e a definir as prioridades das suas 
políticas de acordo com os objectivos comuns fixados no âmbito da estratégia de Lisboa;

8. Convida a Comissão a proceder activamente à informação sobre as vantagens da 
aprendizagem das línguas desde a mais tenra idade considerando que iniciativas que 
informam sobre os benefícios do conhecimento de línguas estrangeiras, como por 
exemplo o Dia Europeu das Línguas Estrangeiras (26 de Setembro) do Conselho da 
Europa e a Selo Europeu de Línguas, contribuem significativamente para promover o 
multiliguismo;

9. No que diz respeito à contribuição dos Estados-Membros para a plena valorização do 
Indicador, concorda com a proposta da Comissão de criação de uma entidade constituída 
por representantes dos Estados-Membros para aconselhar a Comissão em matéria de 
política e de temas de carácter técnico que acompanhará os progressos realizados na 
aplicação do Indicador nos Estados-Membros;

10. Assinala que o Indicador proposto pela Comissão não implica despesas suplementares 
para o orçamento comunitário e que as despesas previstas se inscrevem no âmbito dos 
actuais programas Sócrates e Leonardo da Vinci enquanto se aguarda a aplicação do novo 
programa integrado Aprendizagem ao Longo da Vida;

11. Convida portanto a Comissão e o Conselho a assegurarem no âmbito do programa 
Aprendizagem ao Longo da Vida os meios indispensáveis para a promoção da 
aprendizagem de línguas;

12. Convida o Conselho e a Comissão a assegurarem um financiamento apropriado das acções 
para a aplicação global do Indicador no âmbito das próximas perspectivas financeiras;

13. Convida o Conselho a aprovar a abordagem, os parâmetros e o calendário da Comissão 
para a elaboração e aplicação do Indicador Europeu de Conhecimentos Linguísticos de 
modo a concluir, o mais rapidamente possível, os trabalhos preparatórios e acelerar a sua 
aplicação, dado o seu peso particular para a formulação de políticas;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

A União Europeia fundamenta-se na coexistência de povos de histórias diferentes e com um 
futuro comum e tem como objectivo final a criação de um espaço unificado onde os cerca de 
460 milhões de cidadãos europeus conviverão harmoniosamente mantendo simultaneamente a 
sua individualidade e diversidade.

Na Europa alargada de hoje é mais importante que nunca que os cidadãos europeus 
disponham dos necessários conhecimentos e habilitações que lhes permitam uma 
comunicação eficaz e facilite a compreensão mútua.

A aprendizagem de uma única língua comum de comunicação (língua franca) não basta e não 
exprime a identidade europeia. Dada a diversidade linguística e cultural europeia, o 
conhecimento de varias línguas estrangeiras facilita a comunicação e simultaneamente incita a 
sermos mais abertos para os nossos concidadãos, as suas culturas e opiniões.

Além do mais, a livre circulação de pessoas, bens e serviços é um dos fundamentos da União 
Europeia. Um cidadão com bons conhecimentos de línguas estrangeiras tem mais 
possibilidades de tirar partido da liberdade de trabalhar e estudar noutro Estado-Membro. 
Portanto, a criação de uma sociedade europeia verdadeiramente multilingue em que cada 
cidadão disponha de competências práticas em pelo menos duas línguas para além da sua 
língua materna, é de importância fundamental para a realização da Europa dos Cidadãos e, em 
particular, o aumento da mobilidade.

Por fim, o aumento dos conhecimentos linguísticos constitui um factor de qualidade dos 
sistemas europeus de ensino e formação para que sejam competitivos a nível mundial.

II. A proposta da Comissão

O Indicador Europeu de Conhecimentos Linguísticos

A presente proposta da Comissão dá seguimento à decisão do Conselho Europeu de Barcelona 
de Março de 2002, em que os Chefes de Estado e de Governo solicitaram a melhoria da 
aprendizagem das habilitações básicas através do ensino de pelo menos duas línguas 
estrangeiras desde a mais tenra idade e a adopção de um indicador de conhecimentos 
linguísticos.

Actualmente não há na União Europeia dados sobre os reais conhecimentos linguísticos dos 
cidadãos o que torna indispensável a criação de sistemas fidedignos de medição dos 
progressos realizados para atingir o objectivo do Conselho Europeu de Barcelona de fazer 
evoluir os sistemas de ensino e formação da União Europeia num pólo mundial de qualidade 
até 2010.

Os sistemas de ensino e formação dos 25 Estados-Membros apresentam uma grande 
diversidade de provas e certificados de competências linguísticas, o que torna muito difícil a 
comparação e reduz a possibilidade de transferência dos resultados dos exames de língua 
estrangeira, o que dificulta a livre circulação dos trabalhadores e estudantes na UE.
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A Comissão propõe a criação de um Indicador de Competência linguística com um elevado 
grau de precisão e credibilidade, comum para todos os Estados-Membros, com vista a medir o 
conjunto dos conhecimentos de línguas estrangeiras. O Indicador, baseado em provas de 
conhecimento objectivas feitas a uma amostragem da população, medirá quatro competências 
linguísticas: leitura, compreensão, conversação e redacção. Numa primeira fase, por razões 
práticas esses testes serão escritos. Os dados que irão determinar o indicador deverão ser 
reunidos regularmente, por exemplo de três em três anos.

O Indicador deverá descrever a competência linguística em cada um dos seis níveis da escala 
do Quadro Comunitário de Referencia Comum para as línguas (Conselho de Europa). Este 
quadro europeu de referência comum foi amplamente aceite e já é utilizado em muitos 
Estados-Membros.

A Comissão propõe que a avaliação dos conhecimentos linguísticos se faça, numa primeira 
fase, nas cinco línguas mais ensinadas na União (inglês, francês, alemão, espanhol e italiano) 
e, eventualmente, mais tarde, num maior leque de línguas.

De acordo com uma sondagem do Eurobarometro realizada em Setembro de 2005, as línguas 
acima referidas são as línguas estrangeiras mais escolhidas pelos cidadãos de UE. É, no 
entanto de assinalar que, segundo dados recentes, apesar de a percentagem de alunos do 
ensino primário que aprendem uma língua estrangeira ter aumentado, o número de línguas 
tem diminuído. Em muitos países a aprendizagem de línguas estrangeiras tende a limitar-se ao 
inglês.

O relator concorda com a abordagem progressiva deste tema proposta pela Comissão, 
salienta, no entanto, que há que por em marcha o mais rapidamente possível a certificação dos 
conhecimentos linguísticos num maior leque de línguas a fim de promover o multilinguismo. 
O relator concorda com a abordagem geral da Comissão e com os parâmetros do Indicador, 
tendo em conta as dificuldades práticas e metodológicas da sua aplicação assim como do seu 
carácter sintético. Salienta, no entanto, que é indispensável utilizar devidamente o indicador 
para tirar conclusões políticas a nível europeu e nacional.

A Entidade Consultiva proposta para o Indicador Europeu de Competências linguísticas 

O relator concorda com a proposta da Comissão sobre a participação activa dos Estados-
Membros no processo de aplicação e desenvolvimento do Indicador e, em particular, com a 
previsão de enquadrar o Indicador com informações apropriadas sobre diversos factores que 
afectam os conhecimentos linguísticos (televisão, ambiente familiar, número de horas de 
ensino, experiência de ensino dos professores, etc.).

Para uma boa aplicação do Indicador, a Comissão propõe a criação de uma Entidade 
Consultiva com representantes dos Estados-membros, que aconselhará a Comissão em 
questões de política bem como de carácter técnico. A Comissão terá a coordenação central do 
processo e a análise central do material fornecido que levará a cabo com a participação 
exterior de adjudicatários seleccionados segundo o habitual processo de apresentação de 
candidaturas.

O relator reconhece o interesse de uma coordenação da experiência dos Estados-Membros em 
questões técnicas e políticas e considera importante que se preveja essa entidade para 
assegurar os progressos que se registarem no domínio da aplicação do Indicador nos Estados-
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Membros bem como para acompanhar os respectivos resultados. Considera igualmente 
oportuno que essa entidade facilite a aproximação dos pontos de vista entre os Estados-
Membros o que conduzirá à formulação de políticas sobre multilinguismo.

III. Conclusões

Considera-se o Indicador Europeu de Competência Linguística uma instrumento muito 
importante que permitirá recolher dados válidos sobre as competências linguísticas dos 
europeus, principalmente dos jovens, e que permitirá comparar as políticas dos Estados-
Membros na área das línguas, facilitando a detecção e intercâmbio de boas práticas e dando 
um novo impulso ao ensino das línguas.

O conhecimento de pelo menos duas línguas estrangeiras deve fazer parte dos conhecimentos 
básicos e ser um elemento representativo da identidade dos cidadãos europeus que vivem, 
estudam, trabalham e de um modo geral circulam na União Europeia.

Num quadro mais amplo, assinala-se que iniciativas como o Dia Europeu das Línguas do 
Conselho da Europa (26 de Setembro) e o Selo Europeu das Línguas da UE (programas 
inovadores no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras na UE1) são, com frequência,
particularmente importantes para melhorar o aproveitamento das oportunidades de 
aprendizagem de línguas.

O relator considera indispensável que tanto o Conselho como a Comissão apresentem as 
indispensáveis recomendações políticas que conduzam a uma sociedade europeia 
verdadeiramente multilingue. 

  
1 http://europa.eu.int/education/language/label/index.cfm#Search


