
AM\914151PT.doc PE496.579v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Cultura e da Educação

2011/0371(COD)

11.10.2012

ALTERAÇÕES
236 - 555

Projeto de relatório
Doris Pack
(PE494.473v01-00)

Institui o programa “ERASMUS PARA TODOS”, o programa da União para o 
Ensino, a Formação, a Juventude e o Desporto

Proposta de regulamento
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))



PE496.579v01-00 2/157 AM\914151PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\914151PT.doc 3/157 PE496.579v01-00

PT

Alteração 236
Doris Pack

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui o programa «ERASMUS 
PARA TODOS»

que institui o programa «Sim à Europa»

O programa da União para o Ensino, a 
Formação, a Juventude e o Desporto

O programa da União para a Juventude, o 
Ensino e a Formação e o Desporto

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Observações

Esta modificação aplica-se à totalidade do texto legislativo em causa. A sua adoção impõe as 
adaptações técnicas correspondentes.

Alteração 237
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de 
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO 

que institui o programa «ERASMUS 
PARA TODOS»

que institui o programa «GERAÇÃO
EUROPA» 

O programa da União para o Ensino, a 
Formação, a Juventude e o Desporto 

O programa da União para o Ensino, a 
Formação, a Juventude e o Desporto 

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)
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Or. de

Justificação

Esta modificação aplica-se à totalidade do texto legislativo em causa. A sua adoção impõe as 
adaptações técnicas correspondentes.

Alteração 238
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A designação «GERAÇÃO 
EUROPA» refere-se ao elemento 
unificador dos subprogramas setoriais 
existentes que procura moldar a 
identidade europeia e a consciência 
acerca da cidadania da União através de 
medidas transnacionais nos domínios da
educação e da formação, juventude, 
aprendizagem ao longo da vida, de 
medidas em prol dos idosos e do 
envelhecimento ativo, bem como do 
desporto, e desenvolver, assim, os 
objetivos da estratégia Europa 2020 
através do reforço de uma «Geração 
Europa», próxima do cidadão, e que 
reúna todas as faixas etárias.

Or. de

Alteração 239
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Em todos os setores de educação 
que abrange, o programa deve contribuir 
para a promoção da identidade europeia e 
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dos valores europeus, de acordo com o 
artigo 2.º do Tratado da União Europeia.

Or. de

Alteração 240
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 165.º, n.º 2.º, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia atribui um mandato claro às 
ações da União visando a participação 
dos jovens na vida democrática da 
Europa.

Or. en

Justificação

É importante que a regulamentação disponha de uma base sólida consignada nos Tratados 
também no que toca às políticas de juventude. O artigo 165.º do TFUE dá legitimidade à 
União para definir uma agenda sólida no que diz respeito à juventude e para promover ações 
destinadas a apoiar a autonomia e a participação dos jovens na sociedade.

Alteração 241
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O reconhecimento generalizado da 
opinião pública nos Estados Membros e 
nos países terceiros participantes da 
«marca» Erasmus como sinónimo da 
mobilidade em matéria de aprendizagem 
na União requer uma utilização mais 
ampla desta «marca» pelos principais 

(3) O programa congrega outros 
programas já existentes, que promovem 
uma aprendizagem transgeracional, 
transnacional e ao longo da vida, unidos 
pelo valor acrescentado europeu de uma 
consciência reforçada da cidadania e da 
identidade europeias. Independentemente 
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setores de educação abrangidos pelo 
programa.

da idade e do nível de instrução, o 
programa cria uma geração que aprende 
a pensar e a atuar de modo europeu.

Or. de

Alteração 242
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O novo programa em matéria de 
ensino, formação, juventude e desporto 
deve visar a redução dos obstáculos 
relativos ao acesso ao financiamento e à 
racionalização dos sistemas 
administrativos em toda a estrutura. Uma 
insistência permanente na redução de 
despesas administrativas e na 
simplificação da organização e da gestão 
do programa são vitais para o sucesso do 
programa.

Or. en

Alteração 243
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A consulta pública sobre as opções 
estratégicas da União para a aplicação da 
nova competência específica da UE no 
domínio do desporto e o relatório de 
avaliação das ações preparatórias no 
domínio do desporto deram indicações 
úteis sobre domínios prioritários para a 
União agir e ilustraram o valor 

(4) A consulta pública sobre as opções 
estratégicas da União para a aplicação da 
nova competência específica da UE no 
domínio do desporto e o relatório de 
avaliação das ações preparatórias no 
domínio do desporto deram indicações 
úteis sobre domínios prioritários para a 
União agir e ilustraram o valor 
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acrescentado que a União pode 
proporcionar ao dar apoio a atividades que 
visam a criação, a partilha e a divulgação 
de experiências e de conhecimentos acerca 
de diversas questões que afetam o desporto 
a nível europeu.

acrescentado que a União pode 
proporcionar ao dar apoio a atividades que 
visam a criação, a partilha e a divulgação 
de experiências e de conhecimentos acerca 
de diversas questões que afetam o desporto 
a nível europeu, desde que se centrem, 
principalmente, a nível amador.

Or. en

Alteração 244
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A experiência do Ano Europeu para 
o Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre as Gerações, os 
relatórios demográficos da Comissão 
Europeia e o empenhamento voluntário 
dos cidadãos mais idosos revelam o 
significado da aprendizagem ao longo da 
vida, da mobilidade e da participação para 
lá do fim da vida profissional. As pessoas 
mais idosas são um importante pilar do 
voluntariado e da educação social e 
política na Europa. O programa deve ter 
este aspeto em consideração, através de 
uma ênfase adequada no domínio da 
educação e da formação.

Or. de

Alteração 245
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-B) Deve ser promovido o 
desenvolvimento de um subprograma 
para os mais idosos denominado, por 
exemplo, «Séniores em Ação», tendo em 
vista apoiar programas existentes, 
parcerias e iniciativas da União no 
domínio do envelhecimento ativo, 
mobilizar o público-alvo que são os 
séniores em toda a Europa e explorar da 
melhor forma o seu potencial, tendo em 
consideração as suas necessidades e 
avançando para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras destinadas a 
promover uma cultura europeia de 
envelhecimento ativo e de solidariedade 
transnacional entre gerações.

Or. de

Alteração 246
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A estratégia europeia de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo (Europa 
2020) define a estratégia de crescimento da 
União para a próxima década em prol do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo que fixa cinco objetivos 
ambiciosos a alcançar até 2020, em 
especial no domínio da educação, 
destinados a baixar as taxas de abandono 
escolar precoce para níveis inferiores aos 
10 %, e a levar 40 % da população, pelo 
menos, entre 30-34 anos de idade a 
concluir o ensino superior. Incluem-se 
ainda as iniciativas emblemáticas, em 
particular «Juventude em Movimento» e a 
Agenda para novas qualificações e novos 

(5) A estratégia europeia de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo (Europa 
2020) define a estratégia de crescimento da 
União para a próxima década em prol do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo que fixa cinco objetivos 
ambiciosos a alcançar até 2020, em 
especial no domínio da educação, 
destinados a baixar as taxas de abandono 
escolar precoce para níveis inferiores aos 
10 %, e a levar 40 % da população, pelo 
menos, entre 30-34 anos de idade a 
concluir o ensino superior ou equivalente. 
Incluem-se ainda as iniciativas 
emblemáticas, em particular «Juventude 
em Movimento» e a Agenda para novas 
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empregos. qualificações e novos empregos.

Or. en

Alteração 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A estratégia europeia de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo (Europa 
2020) define a estratégia de crescimento da 
União para a próxima década em prol do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo que fixa cinco objetivos 
ambiciosos a alcançar até 2020, em 
especial no domínio da educação, 
destinados a baixar as taxas de abandono 
escolar precoce para níveis inferiores aos 
10 %, e a levar 40 % da população, pelo
menos, entre 30-34 anos de idade a 
concluir o ensino superior. Incluem-se 
ainda as iniciativas emblemáticas, em 
particular «Juventude em Movimento» e a 
Agenda para novas qualificações e novos 
empregos.

(5) A estratégia europeia de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo (Europa 
2020) define a estratégia de crescimento da 
União para a próxima década em prol do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo que fixa cinco objetivos a 
alcançar até 2020, em especial no domínio 
da educação, destinados a baixar as taxas 
de abandono escolar precoce para níveis 
inferiores aos 10 %, e a levar 40 % da 
população, pelo menos, entre 30-34 anos 
de idade a concluir o ensino superior. 
Incluem-se ainda as iniciativas 
emblemáticas, em particular «Juventude 
em Movimento», a Agenda para novas 
qualificações e novos empregos e a 
«União da Inovação». 
__________________
1 COM(2010) 0546 de 6.10.2010.

Or. fr

Alteração 248
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa deve incluir uma forte (8) O programa deve incluir uma forte 
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dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do 
ensino superior em países terceiros.

dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino e à formação 
profissionais, ao ensino superior e à 
educação para adultos, não só para 
reforçar a qualidade do ensino e da 
formação europeus no quadro mais amplo 
da prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e as culturas e 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do ensino e da formação em 
países terceiros.

Or. en

Alteração 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do 
ensino superior em países terceiros.

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino e à formação 
profissionais, ao ensino superior e à 
educação para adultos, não só para 
reforçar a qualidade do ensino e da 
formação europeus no quadro mais amplo 
da prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e as culturas e 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do ensino e da formação em 
países terceiros.

Or. en

Alteração 250
Lorenzo Fontana
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do 
ensino superior em países terceiros.

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos e de investigação, mas também 
para promover a compreensão entre os 
povos e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do ensino superior em países 
terceiros. A este respeito, recorde-se o 
objetivo de Europa 2020 de um 
investimento de pelo menos 3% do PIB na 
investigação e inovação.

Or. it

Alteração 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do 
ensino superior em países terceiros.

(8) O programa deve incluir uma forte 
dimensão internacional, em particular no 
que respeita ao ensino superior, não só para 
reforçar a qualidade do ensino superior 
europeu no quadro mais amplo da 
prossecução dos objetivos EF2020 e da 
atratividade da União como destino de 
estudos, mas também para promover a 
compreensão entre os povos e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do 
ensino superior nos países e territórios 
ultramarinos associados à União 
Europeia, bem como em países terceiros.

Or. fr
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Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU nos programas de 
formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são 
elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, 
é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para 
Todos.

Alteração 252
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O quadro renovado de cooperação no 
domínio da juventude (2010-2018) deve 
considerar que todos os jovens são um 
ativo social e defender o seu direito de 
participar na elaboração das políticas que 
os afetam, graças a um diálogo estruturado 
permanente entre os decisores e os jovens e 
as organizações de juventude a todos os 
níveis.

(9) O quadro renovado de cooperação no 
domínio da juventude (2010-2018) deve 
considerar que todos os jovens são um 
ativo social e procurar defender e reforçar 
a sua participação na elaboração das 
políticas que os afetam, graças a um 
diálogo estruturado permanente entre os 
decisores e os jovens e as organizações de 
juventude a todos os níveis.

Or. en

Alteração 253
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O quadro renovado de cooperação no 
domínio da juventude (2010-2018) deve
considerar que todos os jovens são um 
ativo social e defender o seu direito de 
participar na elaboração das políticas que 
os afetam, graças a um diálogo estruturado 
permanente entre os decisores e os jovens e 
as organizações de juventude a todos os 

(9) O quadro renovado de cooperação no 
domínio da juventude (2010-2018) salienta 
a necessidade de considerar que todos os 
jovens são um ativo social e defender o seu 
direito de participar na elaboração das 
políticas que os afetam, graças a um 
diálogo estruturado permanente entre os 
decisores e os jovens e as organizações de 
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níveis. juventude a todos os níveis.

Or. en

Alteração 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo 
deve estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar 
estudos de mestrado noutros países 
participantes, em condições favoráveis aos 
estudantes.

Suprimido

Or. en

Alteração 255
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo 
deve estar disponível para instituições 

Suprimido
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financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar 
estudos de mestrado noutros países 
participantes, em condições favoráveis aos 
estudantes.

Or. en

Alteração 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar 
estudos de mestrado noutros países 
participantes, em condições favoráveis aos 
estudantes.

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
tornar extensível o sistema de bolsas à 
mobilidade aos estudantes que pretendam, 
independentemente do seu estrato
económico e social, seguir os estudos de 
mestrado noutro país europeu participante.

Or. fr

Alteração 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
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independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.
Devido à natureza complexa dos 
mecanismos de garantia do empréstimo, o 
sistema deve ser voluntário, pelo que os 
Estados-Membros devem decidir a nível 
nacional se participam no mecanismo. 

Or. en

Alteração 258
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Deve ser prestada 
atenção especial à melhoria das 
oportunidades de acesso ao ensino dos 
alunos desfavorecidos. Este mecanismo 
deve estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

Or. en

Alteração 259
Mitro Repo
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes. O 
objetivo do mecanismo deve ser o de 
proporcionar aos alunos uma ferramenta 
adicional para aumentar a sua mobilidade 
para os estudos realizados a nível de 
mestrado, e, portanto, de melhorar as 
oportunidades de acesso ao ensino dos 
alunos desfavorecidos. Esta ferramenta 
experimental deve ser complementar e 
não deve ter o intuito de se substituir aos 
sistemas de bolsas de apoio à mobilidade 
estudantil já em vigor a nível local, 
nacional e europeu.

Or. en

Alteração 260
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
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seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo terá 
de ser complementar e não se substituir 
ao sistema de bolsas já em vigor. Este 
mecanismo deve estar disponível para 
instituições financeiras dispostas a 
conceder empréstimos, destinados a 
suportar estudos de mestrado noutros 
países participantes, em condições 
favoráveis aos estudantes. Além disso, os 
termos de referência para o 
desenvolvimento de tal instrumento devem 
ser definidos em cooperação com 
representantes dos estudantes e das 
organizações universitárias que 
funcionam a nível europeu.

Or. en

Justificação

É importante deixar claro que o sistema de empréstimos é uma oportunidade complementar 
oferecida aos alunos e não uma forma alternativa de financiamento do ensino superior. Além 
disso, é importante garantir a participação dos beneficiários e das universidades na 
definição das regras e diretrizes sobre a implementação do novo instrumento financeiro como 
forma de aumentar a transparência, a participação e a eficácia.

Alteração 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo, complementar e não 
substituível ao sistema de bolsas, que 
permita aos estudantes, independentemente 
do seu estrato social, seguir os estudos de 
mestrado noutro país europeu participante. 
Este mecanismo deve estar disponível para 
instituições financeiras dispostas a 
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de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

conceder empréstimos, destinados a 
suportar estudos de mestrado noutros 
países participantes, em condições 
favoráveis aos estudantes.

Or. fr

Alteração 262
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 
seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições particularmente favoráveis 
aos estudantes.

Or. it

Alteração 263
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo que permita aos estudantes, 
independentemente do seu estrato social, 

(10) Para apoiar a mobilidade, equidade e 
excelência nos estudos, a União deve 
estabelecer um mecanismo de garantia de 
empréstimo, complementar e não 
substituível ao sistema de bolsas, que 
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seguir os estudos de mestrado noutro país 
europeu participante. Este mecanismo deve 
estar disponível para instituições 
financeiras dispostas a conceder 
empréstimos, destinados a suportar estudos 
de mestrado noutros países participantes, 
em condições favoráveis aos estudantes.

permita aos estudantes, independentemente 
do seu estrato social, seguir os estudos de 
mestrado noutro país europeu participante. 
Este mecanismo deve estar disponível para 
instituições financeiras dispostas a 
conceder empréstimos, destinados a 
suportar estudos de mestrado noutros 
países participantes, em condições 
favoráveis aos estudantes.

Or. fr

Alteração 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Para promover a mobilidade e a 
igualdade de acesso ao ensino e aos
intercâmbios, a União deve, em 
conformidade com o artigo 349.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, facultar todas as medidas 
apropriadas para ter em conta a 
especificidade das regiões ultraperiféricas 
da União, particularmente face ao seu 
afastamento em relação ao continente 
europeu e à sua insularidade.

Or. en

Alteração 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de favorecer a mobilidade e 
a equidade dos estudos e intercâmbios, a 
UE deve prever todas as medidas 
adequadas para ter em conta a 
especificidade das regiões ultraperiféricas 
da União, nomeadamente no que respeita 
ao seu afastamento do continente europeu 
e à sua insularidade.

Or. fr

Alteração 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Para reforçar a intensidade e o 
volume da cooperação europeia entre as 
regiões ultraperiféricas da União e os 
países terceiros vizinhos, as disposições 
administrativas e financeiras relativas à  
aplicação das medidas previstas no 
presente regulamento devem prever uma 
adaptação das regras ao contexto 
geográfico regional e um aumento dos 
meios necessários.

Or. fr

Alteração 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para adotar todas as medidas 
tendentes a eliminar os obstáculos 
jurídicos e administrativos ao bom 
funcionamento do Programa. Para tal, é 
igualmente necessário que os vistos para os 
participantes sejam emitidos sem delongas, 
a fim de garantir que nenhum participante 
seja excluído de uma parte ou da totalidade 
do programa de estudo, formação ou 
intercâmbio, e para evitar a anulação de 
ações e projetos de mobilidade. Em 
conformidade com o artigo 19.º da Diretiva 
2004/114/CE do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2004, relativa às condições de 
admissão de nacionais de países terceiros 
para efeitos de estudos, de intercâmbio de 
estudantes, de formação não remunerada 
ou de voluntariado, os Estados-Membros 
são encorajados a instituir procedimentos 
de admissão acelerados.

(11) Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para adotar todas as medidas 
necessárias para eliminar os obstáculos 
jurídicos e administrativos ao bom 
funcionamento do Programa. Para tal, é 
igualmente necessário que os vistos para os 
participantes sejam emitidos sem delongas, 
ou mesmo suprimidos, a fim de garantir 
que nenhum participante seja excluído de 
uma parte ou da totalidade do programa de 
estudo, formação ou intercâmbio, e para 
evitar a anulação de ações e projetos de 
mobilidade. Em conformidade com o 
artigo 19.º da Diretiva 2004/114/CE do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2004, 
relativa às condições de admissão de 
nacionais de países terceiros para efeitos de 
estudos, de intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada ou de 
voluntariado, os Estados-Membros são 
encorajados a instituir procedimentos de 
admissão acelerados.

Or. fr

Alteração 268
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para adotar todas as medidas 
tendentes a eliminar os obstáculos jurídicos 
e administrativos ao bom funcionamento 
do Programa. Para tal, é igualmente 
necessário que os vistos para os 
participantes sejam emitidos sem delongas, 
a fim de garantir que nenhum participante 
seja excluído de uma parte ou da totalidade 
do programa de estudo, formação ou 

(11) Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para adotar todas as medidas 
tendentes a eliminar os obstáculos jurídicos 
e administrativos ao bom funcionamento 
do Programa. Para tal, é igualmente 
necessário que os vistos para os 
participantes sejam emitidos sem delongas 
excessivas, no pleno respeito pelos
critérios de imigração do Estado-Membro 
em causa, a fim de garantir que nenhum 
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intercâmbio, e para evitar a anulação de 
ações e projetos de mobilidade. Em 
conformidade com o artigo 19.º da Diretiva
2004/114/CE do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2004, relativa às condições de 
admissão de nacionais de países terceiros 
para efeitos de estudos, de intercâmbio de 
estudantes, de formação não remunerada 
ou de voluntariado, os Estados-Membros 
são encorajados a instituir procedimentos 
de admissão acelerados.

participante elegível para entrar no 
Estado-Membro em causa seja excluído de 
uma parte ou da totalidade do programa de 
estudo, formação ou intercâmbio, e para 
evitar a anulação de ações e projetos de 
mobilidade. Em conformidade com o 
artigo 19.º da Diretiva 2004/114/CE do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2004, 
relativa às condições de admissão de 
nacionais de países terceiros para efeitos de 
estudos, de intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada ou de 
voluntariado, os Estados-Membros são 
encorajados a instituir procedimentos de 
admissão acelerados.

Or. en

Alteração 269
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para adotar todas as medidas 
tendentes a eliminar os obstáculos jurídicos 
e administrativos ao bom funcionamento 
do Programa. Para tal, é igualmente 
necessário que os vistos para os 
participantes sejam emitidos sem delongas, 
a fim de garantir que nenhum participante 
seja excluído de uma parte ou da totalidade 
do programa de estudo, formação ou 
intercâmbio, e para evitar a anulação de 
ações e projetos de mobilidade. Em 
conformidade com o artigo 19.º da Diretiva
2004/114/CE do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2004, relativa às condições de 
admissão de nacionais de países terceiros 
para efeitos de estudos, de intercâmbio de 
estudantes, de formação não remunerada 
ou de voluntariado, os Estados-Membros 
são encorajados a instituir procedimentos 

(11) Os Estados-Membros devem envidar 
esforços para adotar todas as medidas 
tendentes a eliminar os obstáculos jurídicos 
e administrativos ao bom funcionamento 
do Programa. Para tal, é igualmente 
necessário que os vistos para os 
participantes sejam emitidos sem delongas 
e a custos reduzidos, a fim de garantir que 
nenhum participante seja excluído de uma 
parte ou da totalidade do programa de 
estudo, formação ou intercâmbio, e para 
evitar a anulação de ações e projetos de 
mobilidade. Em conformidade com o 
artigo 19.º da Diretiva 2004/114/CE do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2004, 
relativa às condições de admissão de 
nacionais de países terceiros para efeitos de 
estudos, de intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada ou de 
voluntariado, os Estados-Membros são 
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de admissão acelerados. encorajados a instituir procedimentos de 
admissão acelerados.

Or. en

Justificação

Os custos da obtenção de vistos são inaceitavelmente elevados para os jovens e contribuem, 
juntamente com os procedimentos administrativos, para dificultar a mobilidade dos 
estudantes de e para os países não membros da UE.

Alteração 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para aumentar a intensidade e o 
volume da cooperação europeia entre as 
regiões ultraperiféricas da União e os 
países vizinhos, os acordos 
administrativos e financeiros relativos à 
implementação de medidas previstas no 
presente regulamento preveem a 
adaptação das regras ao contexto 
geográfico regional e o reforço das 
capacidades necessárias.

Or. en

Alteração 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de favorecer a mobilidade e 
a equidade dos estudos e intercâmbios, a 
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UE deve prever todas as medidas 
adequadas para ter em conta a 
especificidade das regiões ultraperiféricas 
da União, nomeadamente no que respeita 
ao seu afastamento do continente europeu 
e à sua insularidade.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o artigo 349.° do TFUE, o reforço da mobilidade dos jovens dos 
países e territórios ultramarinas para a Europa continental requer as adaptações 
administrativas e financeiras que decorrem do afastamento geográfico.

Alteração 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Para reforçar a intensidade e o 
volume da cooperação europeia entre as 
regiões ultraperiféricas da União e os 
países ACP, bem como com os países e 
territórios ultramarinos, nas Caraíbas, no 
Pacífico e na África oriental e austral, e 
no Oceano Índico, as disposições 
administrativas e financeiras relativas à 
aplicação das medidas previstas no 
presente regulamento devem prever uma 
adaptação das regras ao contexto 
geográfico regional e um aumento dos 
meios necessários.

Or. fr

Justificação

A mobilidade dos jovens dos países e territórios ultramarinos no seu contexto geográfico é 
conforme com as orientações da Comissão em matéria de abertura regional.
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Alteração 273
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de melhor combater o 
desemprego dos jovens na União deve ser 
prestada  atenção particular à cooperação 
transnacional entre instituições de ensino 
superior de formação profissional e 
empresas, com o objetivo de harmonizar 
os currículos e as necessidades do 
mercado de trabalho, de molde melhorar 
a empregabilidade dos estudantes e  a 
desenvolver competências empresariais.

Or. en

Alteração 274
Doris Pack

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Declaração de Bolonha, assinada 
pelos Ministros da Educação de 29 países 
europeus em 19 de junho de 1999, 
estabeleceu um processo 
intergovernamental com o objetivo de criar 
um «espaço europeu do ensino superior», 
para o que é necessário apoio a nível da 
União.

(13) A Declaração de Bolonha, assinada 
pelos Ministros da Educação de 29 países 
europeus em 19 de junho de 1999, 
estabeleceu um processo 
intergovernamental com o objetivo de criar 
um «espaço europeu do ensino superior».
Na 8.ª Conferência Ministerial sobre 
Bolonha realizada em Bucareste, 
Roménia, em 26 e 27 de abril de 2012, os 
47 ministros responsáveis pelo ensino 
superior assinaram o Comunicado 
Ministerial de Bucareste que apela à 
consolidação do Espaço Europeu do 
Ensino Superior, para o que é necessário 
apoio a nível da União.
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Or. en

Alteração 275
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Deve ser fomentado o intercâmbio 
de conhecimentos a nível internacional no 
domínio da educação e da formação 
profissional através, por exemplo, da 
mobilidade de e para países terceiros de 
estudantes, formandos e docentes. 

Or. de

Alteração 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É necessário assegurar a 
disponibilização de mais possibilidades de 
mobilidade para os estudantes do ensino 
profissional e técnico, incluindo os 
estudantes dos percursos de formação em 
alternância e aqueles que seguem uma 
aprendizagem. Devem ser adotadas 
disposições adequadas para aumentar a 
atratividade da mobilidade e o acesso à 
mesma, nomeadamente para as pessoas 
formadas em PME e no setor do 
artesanato. 

Or. fr



AM\914151PT.doc 27/157 PE496.579v01-00

PT

Justificação

O Comunicado de Bruges precisa que um dos principais reptos para o futuro reside no 
aumento significativo da mobilidade transnacional dos formandos no âmbito do ensino e da 
formação profissionais. No caso da mobilidade dos aprendizes, é muito importante dispor de 
organismos intermediários, a fim de apoiar e simplificar a participação das PME como 
organizações de envio ou de acolhimento de jovens em mobilidade.

Alteração 277
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário reforçar a intensidade e o 
volume da cooperação europeia entre as 
escolas, e da mobilidade do pessoal 
docente e discente, a fim de satisfazer as 
prioridades definidas na agenda para a 
cooperação europeia em matéria escolar 
para o século XXI, a saber, melhorar a 
qualidade do ensino escolar na União nos 
domínios do desenvolvimento das 
competências e a equidade e inclusão nos 
sistemas e instituições de ensino, bem 
como promover a profissão de docente e a 
liderança escolar. Neste contexto, será 
prestada especial importância aos 
objetivos estratégicos em termos de 
redução do abandono escolar precoce, 
melhoria das competências básicas, 
participação e qualidade dos cuidados e 
educação ministrados na primeira infância, 
bem como aos objetivos em matéria de
reforço das competências profissionais dos 
professores e dos dirigentes escolares, e, 
ainda, à melhoria das oportunidades de 
ensino para filhos de imigrantes e pessoas 
em situação de desvantagem 
socioeconómica.

(15) É necessário reforçar a intensidade e o 
volume da cooperação europeia entre as 
escolas, e da mobilidade do pessoal 
docente e discente, a fim de satisfazer as 
prioridades definidas na agenda para a 
cooperação europeia em matéria escolar 
para o século XXI, a saber, melhorar a 
qualidade do ensino escolar na União nos 
domínios do desenvolvimento das 
competências e a equidade e inclusão nos 
sistemas e instituições de ensino, bem 
como promover a profissão de docente, 
prestar-lhe apoio, e a liderança escolar. 
Neste contexto, há que conceder especial 
prioridade aos objetivos estratégicos em 
termos de redução do abandono escolar 
precoce, melhoria das competências 
básicas, participação e qualidade dos 
cuidados e educação ministrados na 
primeira infância, bem como aos objetivos
em matéria de reforço das competências 
profissionais dos professores e dos 
dirigentes escolares, e, ainda, à melhoria 
das oportunidades de ensino para filhos de 
imigrantes e pessoas em situação de 
desvantagem socioeconómica.

Or. en
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Alteração 278
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O programa deve prestar especial 
atenção à dimensão territorial de políticas 
de educação e formação e, especialmente, 
às desigualdades crescentes em termos 
educativos a nível nacional e a nível local.

Or. en

Justificação

Problemas como o abandono escolar precoce, a exclusão dos jovens, o baixo nível 
educacional e as  dificuldades de acesso às infraestruturas educativas são comuns em zonas 
urbanas. Independentemente da prosperidade de uma cidade, estes problemas tendem a 
concentrar-se em certos bairros, nomeadamente os bairros desfavorecido em termos sócio-
económicos. Para enfrentar estes desafios, as administrações locais desempenham um papel 
fundamental na coordenação e na condução de ações lhes fazer face. A experiência para 
lidar com estes desafios é fundamental para a realização dos objetivos da Estratégia Europa 
2020.

Alteração 279
Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É conveniente aproximar o 
processo de integração europeia dos 
jovens. Para tal, é adequado incluir nos 
estudos de nível do 12.° ano do ensino 
secundário, ou equivalente, dos 
Estados-Membros uma disciplina 
específica sobre os antecedentes, os 
objetivos e o  funcionamento da União 
Europeia e das suas instituições.

Or. es
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Alteração 280
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O programa visa, em especial, 
concretizar o objetivo definido no quadro 
do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo 
e da Solidariedade entre as Gerações, no 
sentido de criar uma cultura europeia 
para o envelhecimento ativo, bem como a 
mobilidade e a participação social dos 
idosos, enquanto multiplicadores e 
membros ativos de uma «Geração 
Europa» dotada de experiência. Para isso, 
o programa dá, pela primeira vez, uma 
maior visibilidade a este desafio, mediante 
a integração de um programa 
correspondente no domínio da educação e 
formação profissional.

Or. de

Alteração 281
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A ação do Fórum Europeu da 
Juventude, dos Centros Nacionais de 
Informação sobre o Reconhecimento 
Académico (NARIC), das redes Eurydice, 
Euroguidance e Eurodesk, bem como dos 
serviços de apoio nacional eTwinning, dos 
centros nacionais Europass e dos serviços 
nacionais de informação nos países 
vizinhos é essencial para alcançar os 
objetivos do programa, nomeadamente, 

(17) A ação do Fórum Europeu da 
Juventude, da Plataforma da Sociedade 
Civil Europeia para a Aprendizagem ao 
Longo da Vida, dos Centros Nacionais de 
Informação sobre o Reconhecimento 
Académico (NARIC), das redes Eurydice, 
Euroguidance e Eurodesk, bem como dos 
serviços de apoio nacional eTwinning, dos 
centros nacionais Europass e dos serviços 
nacionais de informação nos países 
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dando à Comissão informação regular e 
atualizada sobre os vários domínios da sua 
atividade e através da divulgação dos 
resultados do programa na União e nos 
países terceiros que participam.

vizinhos é essencial para alcançar os 
objetivos do programa, nomeadamente, 
dando à Comissão informação regular e 
atualizada sobre os vários domínios da sua 
atividade e através da divulgação dos
resultados do programa na União e nos 
países terceiros que participam.

Or. en

Justificação

Reconhecida em 2009 pela Comissão Europeia como uma plataforma  de "representação 
única" da aprendizagem ao longo da vida e envolvida há muitos anos num diálogo com as 
instituições da UE (nomeadamente através da organização conjunta com a DG Educação e 
Cultura de fóruns de intervenientes no setor da cultura), a EUCIS-lll, que representa 31 redes 
europeias de todos os setores da educação e da formação, deve ser também claramente 
mencionada como um parceiro de referência da sociedade civil, no âmbito de um diálogo 
regular no setor da educação e da formação.

Alteração 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A ação do Fórum Europeu da 
Juventude, dos Centros Nacionais de
Informação sobre o Reconhecimento 
Académico (NARIC), das redes Eurydice, 
Euroguidance e Eurodesk, bem como dos 
serviços de apoio nacional eTwinning, dos 
centros nacionais Europass e dos serviços 
nacionais de informação nos países 
vizinhos é essencial para alcançar os 
objetivos do programa, nomeadamente, 
dando à Comissão informação regular e 
atualizada sobre os vários domínios da sua 
atividade e através da divulgação dos 
resultados do programa na União e nos 
países terceiros que participam.

(17) A ação do Fórum Europeu da 
Juventude, dos Centros Nacionais de 
Informação sobre o Reconhecimento 
Académico (NARIC), das redes Eurydice, 
Euroguidance e Eurodesk, bem como dos 
serviços de apoio nacional eTwinning, dos 
centros nacionais Europass e dos serviços 
nacionais de informação nos países 
vizinhos é essencial para alcançar os 
objetivos do programa, nomeadamente, 
dando à Comissão informação regular e 
atualizada sobre os vários domínios da sua 
atividade e através da divulgação dos 
resultados do programa na União e nos 
países e territórios ultramarinos 
associados à União, bem como nos países 
terceiros que participam.
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Or. fr

Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU nos programas de 
formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são 
elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, 
é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para 
Todos.

Alteração 283
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É necessário reforçar a cooperação 
entre o presente programa e as 
organizações internacionais no domínio da 
educação, da formação, da juventude e do 
desporto, em especial com o Conselho da 
Europa.

(18) É necessário reforçar a cooperação 
entre o presente programa e as 
organizações internacionais no domínio da 
educação, da formação, da juventude e do 
desporto, em especial com o Conselho da 
Europa, tal como a cooperação entre 
programas internacionais nos países 
abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança.

Or. pl

Alteração 284
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O programa deve contribuir para 
desenvolver a excelência dos estudos sobre 
a integração europeia em todo o mundo e,
em particular, deve apoiar as instituições 
que possuem uma estrutura de 
governação europeia, abrangem toda a 
gama dos domínios políticos relevantes 

(19) Para contribuir para desenvolver a 
excelência dos estudos sobre a integração 
europeia em todo o mundo e para atender 
à crescente necessidade de informação e 
de diálogo sobre o processo de integração 
europeia e a sua evolução, é importante 
estimular a excelência no âmbito do 
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para a União, não são organizações com 
fins lucrativos e conferem diplomas 
académicos reconhecidos.

ensino, da investigação e da reflexão 
neste domínio através do apoio a 
estabelecimentos de ensino superior 
especializados no estudo do processo de 
integração europeia, a organizações 
europeias da área da educação e 
formação e à Ação Jean Monnet.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária para harmonizar a linguagem em todo o texto e torná-la compatível 
com as definições. É, pois, importante usar o termo "organizações" em vez de "associações".

Alteração 285
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O programa deve contribuir para 
desenvolver a excelência dos estudos sobre 
a integração europeia em todo o mundo e, 
em particular, deve apoiar as instituições 
que possuem uma estrutura de governação 
europeia, abrangem toda a gama dos 
domínios políticos relevantes para a União, 
não são organizações com fins lucrativos e 
conferem diplomas académicos 
reconhecidos.

(19) O programa deve contribuir para 
desenvolver a excelência dos estudos sobre 
a integração europeia em todo o mundo e, 
em particular, deve apoiar as instituições 
que possuem uma estrutura de governação 
europeia, abrangem toda a gama dos 
domínios políticos relevantes para a União, 
não são organizações com fins lucrativos e 
conferem diplomas académicos 
reconhecidos, bem como organizações 
internacionais e organismos cujas 
atividades estejam relacionadas com os 
domínios de interesse da UE, promovendo 
e apoiando a mobilidade e a cooperação a 
nível europeu, como o Instituto 
Universitário Europeu e da Organização 
Pública de Direito Europeu.

Or. el
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Alteração 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O programa deve contribuir para 
desenvolver a excelência dos estudos sobre 
a integração europeia em todo o mundo e, 
em particular, deve apoiar as instituições 
que possuem uma estrutura de governação 
europeia, abrangem toda a gama dos 
domínios políticos relevantes para a União, 
não são organizações com fins lucrativos e 
conferem diplomas académicos 
reconhecidos.

(19) O programa deve contribuir para 
desenvolver a excelência dos estudos sobre 
a integração europeia em todo o mundo e, 
em particular, deve apoiar, nomeadamente 
com fundos operacionais, as instituições 
que possuem uma estrutura de governação 
europeia, abrangem toda a gama dos 
domínios políticos relevantes para a União, 
não são organizações com fins lucrativos e 
conferem diplomas académicos 
reconhecidos.

Or. fr

Alteração 287
Emil Stoyanov

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O programa deverá ter como 
objetivo reduzir as disparidades existentes 
nos pagamentos destinados aos 
participantes de diferentes 
Estados-Membros, sempre que 
implementem projetos no âmbito do 
programa. 

Or. en

Alteração 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A comunicação da Comissão 
«Desenvolver a Dimensão Europeia do 
Desporto», de 18 de janeiro de 2011, 
apresenta as ideias da Comissão para as 
ações ao nível da União no domínio do 
desporto após a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa e propõe uma lista de 
ações concretas para a Comissão e os 
Estados-Membros em três grandes 
capítulos: função societal, dimensão 
económica e organização do desporto.

(20) A comunicação da Comissão 
«Desenvolver a Dimensão Europeia do 
Desporto», de 18 de janeiro de 2011, 
apresenta as ideias da Comissão para as 
ações ao nível da União no domínio do 
desporto após a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa e propõe uma lista de 
ações concretas para a Comissão e os 
Estados-Membros para aumentar a 
identidade europeia do desporto em três 
grandes capítulos: função societal, 
dimensão económica e organização do 
desporto.

Or. es

Alteração 289
Piotr Borys

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) É necessário concentrar a atenção 
no desporto amador, em virtude do papel 
crucial que este desempenha na promoção 
da inclusão social, da igualdade de 
oportunidades e da atividade física.

Or. en

Alteração 290
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(20-A) As medidas aplicadas ao desporto 
devem ter em conta os critérios definidos 
pelo Conselho da Europa na Convenção 
Europeia de Luta contra o Doping e na 
Convenção Europeia contra a Violência 
dos Espetadores em Manifestações 
Desportivas, bem como na Recomendação 
do Conselho da Europa CM/Rec(2011)10 
do Comité dos Ministres aos Estados 
Membros sobre a promoção da 
integridade do desporto para lutar contra 
a manipulação dos resultados, 
nomeadamente a combinação sobre o 
resultado dos jogos.

Or. fr

Alteração 291
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Mais transparência das qualificações e 
competências, bem como a aceitação 
crescente dos instrumentos da União, 
facilitarão a mobilidade em toda a Europa 
para efeitos de aprendizagem ao longo da 
vida, contribuindo dessa forma para o 
desenvolvimento de uma educação e 
formação de qualidade, e facilitarão a 
mobilidade profissional entre países e 
setores. Dar acesso aos jovens estudantes
(incluindo os de educação e formação 
profissional) a métodos, práticas e 
tecnologias usadas noutros países 
contribuirá para a sua empregabilidade na 
economia global; e pode ajudar a tornar os 
empregos com um perfil internacional mais 
atraentes.

(21) Mais transparência das qualificações e 
competências, bem como a aceitação
crescente dos instrumentos de 
reconhecimento da União, contribuirão
para o desenvolvimento de uma educação 
e formação de qualidade, bem como para 
a animação de jovens e facilitarão a 
mobilidade, tanto para efeitos de 
aprendizagem ao longo da vida, como para 
efeitos profissionais, em toda a Europa, 
entre países e setores. Dar acesso a todos 
os jovens (incluindo os estudantes, os 
voluntários e os alunos que seguem as vias 
profissional e de ensino) a métodos, 
práticas e tecnologias usadas noutros países 
contribuirá para a sua empregabilidade na 
economia global e pode ajudar a tornar os 
empregos com um perfil internacional mais 
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atraentes.

Or. en

Justificação

Tem como ponto de partida a alteração 7 do relator.  Cumpre dar mais ênfase à juventude e 
à animação de jovens.

Alteração 292
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Mais transparência das qualificações e 
competências, bem como a aceitação 
crescente dos instrumentos da União, 
facilitarão a mobilidade em toda a Europa 
para efeitos de aprendizagem ao longo da 
vida, contribuindo dessa forma para o 
desenvolvimento de uma educação e 
formação de qualidade, e facilitarão a 
mobilidade profissional entre países e 
setores. Dar acesso aos jovens estudantes 
(incluindo os de educação e formação 
profissional) a métodos, práticas e 
tecnologias usadas noutros países 
contribuirá para a sua empregabilidade na 
economia global; e pode ajudar a tornar os 
empregos com um perfil internacional mais 
atraentes.

(21) Mais transparência, comparabilidade 
e reconhecimento das qualificações e 
competências, bem como a aceitação 
crescente dos instrumentos da União, 
facilitarão a mobilidade em toda a Europa 
para efeitos de aprendizagem ao longo da 
vida, contribuindo dessa forma para o 
desenvolvimento de uma educação e 
formação de qualidade, e facilitarão a 
mobilidade profissional entre países e 
setores.  Dar acesso aos jovens estudantes 
(incluindo os de educação e formação 
profissional) a métodos, práticas e 
tecnologias usadas noutros países 
contribuirá para a sua empregabilidade na 
economia global; e pode ajudar a tornar os 
empregos com um perfil internacional mais 
atraentes.

Or. de

Alteração 293
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) Cumpre dar destaque ao desporto 
amador, em particular através de 
organizações a nível local e de 
organizações desportivas amadoras, que 
são as que se encontram em melhor 
posição para compreender as 
necessidades das comunidades locais, 
devido ao papel crucial que o desporto 
desempenha na promoção da inclusão 
social, da igualdade de oportunidades e  
da atividade física benéfica para a saúde. 
Paralelamente, podem ser 
disponibilizados recursos limitados para o 
diálogo apropriado com os intervenientes 
no setor do desporto, desde que esta 
despesa não tenha impacto na capacidade 
de financiamento e de implementação dos 
programas a nível local.

Or. en

Alteração 294
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para o efeito, recomenda-se alargar a 
utilização do quadro único para a 
transparência das qualificações e 
competências (Europass), ao abrigo da 
Decisão n.º 2241/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, o Quadro Europeu 
de Qualificações (QEQ), ao abrigo da 
Recomendação do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 23 de abril de 2008, o 
sistema europeu de transferência de 
créditos no ensino e na formação 
profissionais (ECVET), ao abrigo da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de junho de 2009, e o 

(22) Para o efeito, recomenda-se alargar a 
utilização do quadro único para a 
transparência das qualificações e 
competências (Europass), ao abrigo da 
Decisão n.º 2241/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, o Quadro Europeu 
de Qualificações (QEQ), ao abrigo da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 23 de abril de 2008, o 
sistema europeu de transferência de 
créditos no ensino e na formação 
profissionais (ECVET), ao abrigo da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de junho de 2009, e o 
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sistema europeu de transferência e 
acumulação de créditos académicos 
(ECTS). 

sistema europeu de transferência e 
acumulação de créditos académicos 
(ECTS). Tendo em vista o reforço da 
mobilidade dos estudantes, os 
Estados-Membros devem criar melhores 
condições, assim como um quadro único, 
para o reconhecimento dos cursos e dos 
períodos de estudo concluídos no âmbito 
dos intercâmbios de estudantes.

Or. pl

Alteração 295
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de maximizar a eficácia da 
comunicação ao público em geral e 
assegurar sinergias mais fortes entre as 
atividades de comunicação realizadas por 
iniciativa da Comissão, os recursos 
atribuídos às ações de comunicação no 
âmbito do presente regulamento devem 
contribuir para cobrir a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União Europeia sempre que estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 296
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) É necessário garantir o valor (24) É necessário garantir o valor 
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acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio
da cultura, investigação, política de coesão 
e industrial, política de alargamento e das 
relações externas.

acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial nos âmbitos
da cultura e meios de comunicação, 
emprego, saúde, investigação e inovação, 
empresas, justiça, consumidores, 
desenvolvimento, política de coesão e 
industrial, política de alargamento e das 
relações externas, bem como em 
conformidade com as atuais estratégias 
macro-regionais da União e das que 
possam vir a ser aprovadas durante o 
período de duração do Programa.

Or. es

Alteração 297
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio
da cultura, investigação, política de coesão
e industrial, política de alargamento e das 
relações externas.

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com
os artigos 165.º, 166.º e 167.º, n.º 4, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, e com outras atividades, em 
especial nos domínios da cultura, do 
emprego, da saúde, da investigação e 
inovação, das empresas, da justiça, dos 
consumidores, do desenvolvimento, da
política ambiental, da política industrial e 
da política de coesão, da política de 
alargamento e das relações externas, e 
também em conformidade com as 
estratégias macro-regionais da União, 
como a Estratégia da União Europeia 
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para a Região do Mar Báltico, da 
Estratégia da União Europeia para a 
Região do Danúbio, bem como da 
Parceria Euro-Mediterrânica.

Or. en

Alteração 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio 
da cultura, investigação, política de coesão 
e industrial, política de alargamento e das 
relações externas.

(24) É necessário garantir o valor 
acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio 
da cultura, meios de comunicação, 
emprego, saúde, investigação e inovação, 
empresas, justiça, consumidores, 
desenvolvimento, voluntariado, política de 
coesão e industrial, política de alargamento 
e das relações externas, bem como em 
conformidade com as estratégias macro-
regionais da União, como, por exemplo, a 
estratégia da UE para a região do mar 
Báltico, a estratégia da UE para a região 
do Danúbio e a estratégia da UE para as 
regiões do Mediterrâneo

Or. it

Justificação

A presente alteração é modificada com o aditamento da estratégia da União Europeia para a 
zona mediterrânica
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Alteração 299
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Para uma gestão eficaz do 
desempenho que inclua os aspetos de 
avaliação e monitorização, é necessário 
que sejam desenvolvidos indicadores de 
desempenho específicos que possam ser 
medidos ao longo do tempo, sejam realistas 
e reflitam a lógica da intervenção, e sejam 
pertinentes à luz da respetiva hierarquia de 
objetivos e atividades.

(25) Para uma gestão eficaz do 
desempenho que inclua os aspetos de 
avaliação e monitorização, é necessário 
que sejam desenvolvidos indicadores de 
desempenho específicos, mensuráveis e 
realistas e reflitam a lógica da intervenção
Os resultados da execução dos programas 
europeus têm de, em termos gerais, servir 
de base à formulação de políticas e de 
estratégias europeias relativas aos jovens 
e vice-versa.

Or. el

Alteração 300
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Todas as referências a autoridades 
nacionais e a agências nacionais devem 
ser também aplicáveis às autoridades 
regionais e às agências regionais. No 
entanto, tal só deve ser válido nos casos 
em que uma região tenha plenos poderes 
em matéria de políticas universitárias e 
ensino.

Or. en

Alteração 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) As pessoas singulares de um PTU 
e os órgãos e instituições públicos e/ou 
privados competentes de um PTU podem 
participar nos programas da União em 
conformidade com as disposições 
previstas na decisão do Conselho relativa 
à associação dos países e territórios 
ultramarinos à União Europeia.

Or. fr

Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU nos programas de 
formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são 
elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, 
é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para 
Todos.

Alteração 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A Comissão Europeia e o Alto 
Representante da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, na sua comunicação sobre 
«Uma nova resposta a uma vizinhança em 
mutação» refere igualmente que é 
necessário facilitar a participação dos 
países vizinhos nas ações de mobilidade e 
reforço de capacidades no domínio do 
ensino superior, bem como a abertura do 
futuro programa de educação aos países 
vizinhos.

(30) A Comissão Europeia e o Alto 
Representante da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, na sua comunicação conjunta 
sobre «Uma nova resposta a uma 
vizinhança em mutação» refere igualmente 
que é necessário facilitar a participação dos 
países vizinhos nas ações de mobilidade e 
reforço de capacidades no domínio do 
ensino superior, bem como a abertura do 
futuro programa de educação aos países 
vizinhos. O mesmo objetivo deve ser 
alcançado no caso de países candidatos 
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ou potenciais candidatos.

Or. en

Alteração 303
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A Comissão Europeia e o Alto 
Representante da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, na sua comunicação sobre 
«Uma nova resposta a uma vizinhança em 
mutação» refere igualmente que é 
necessário facilitar a participação dos 
países vizinhos nas ações de mobilidade e 
reforço de capacidades no domínio do 
ensino superior, bem como a abertura do 
futuro programa de educação aos países 
vizinhos.

(30) A Comissão Europeia e o Alto 
Representante da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, na sua comunicação sobre 
«Uma nova resposta a uma vizinhança em 
mutação»[26] refere igualmente que é 
necessário facilitar a participação dos 
países vizinhos nas ações de mobilidade e 
reforço de capacidades no domínio do 
ensino superior.

Or. it

Alteração 304
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A Comissão Europeia e o Alto 
Representante da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, na sua comunicação sobre 
«Uma nova resposta a uma vizinhança em 
mutação» refere igualmente que é 
necessário facilitar a participação dos 
países vizinhos nas ações de mobilidade e 
reforço de capacidades no domínio do 

(30) A Comissão Europeia e o Alto 
Representante da União Europeia para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, na sua comunicação sobre 
«Uma nova resposta a uma vizinhança em 
mutação» refere igualmente que é 
necessário facilitar a participação dos 
países vizinhos nas ações de mobilidade e 
reforço de capacidades no domínio do 
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ensino superior, bem como a abertura do 
futuro programa de educação aos países 
vizinhos.

ensino superior, bem como a abertura do 
futuro programa de educação aos países 
vizinhos. Neste contexto, deve chamar-se 
a atenção para os benefícios mútuos 
resultantes do envolvimento mais estreito 
dos países da PEV nos programas de 
mobilidade.

Or. pl

Alteração 305
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os interesses financeiros da União 
Europeia devem ser salvaguardados através 
de medidas proporcionadas aplicadas ao 
longo do ciclo de despesa, nomeadamente 
por meio da prevenção, deteção e 
investigação de irregularidades, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
aplicação de sanções. Embora a ajuda 
externa prestada pela União careça de um 
financiamento crescente, a situação 
económica e orçamental da União limita os 
recursos disponíveis para esse crescimento. 
A Comissão deve, pois, procurar utilizar os 
recursos disponíveis com a maior 
eficiência possível, em particular através 
de instrumentos financeiros com efeito 
multiplicador.

(31) Os interesses financeiros da União 
Europeia devem ser salvaguardados através 
de medidas proporcionadas aplicadas ao 
longo do ciclo de despesa, nomeadamente 
por meio da prevenção, deteção e 
investigação de irregularidades, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
aplicação de sanções. Embora a ajuda 
externa prestada pela União careça de um 
financiamento crescente, a situação 
económica e orçamental da União limita os 
recursos disponíveis para esse crescimento. 
A Comissão deve, pois, procurar utilizar os 
recursos disponíveis com a maior 
eficiência e sustentabilidade possível, em 
particular através de instrumentos 
financeiros com efeito multiplicador.

Or. en

Alteração 306
Katarína Neveďalová



AM\914151PT.doc 45/157 PE496.579v01-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A redução dos encargos 
administrativos e das despesas de gestão é 
inevitável, a fim de eliminar os obstáculos 
à participação de todos os potenciais 
beneficiários do programa. É 
fundamental proceder à criação de 
mecanismos que permitam a participação 
permanente dos beneficiários e das suas 
associações representativas na 
implementação e monitorização das ações 
previstas no âmbito do programa. 

Or. en

Justificação

Paralelamente à necessidade de adequar as prioridades políticas e os programas, é 
importante eliminar os obstáculos à participação. Os potenciais candidatos são 
frequentemente desencorajados pelos procedimentos de aplicação, bem como pelos encargos 
administrativos decorrentes da gestão de projetos da UE. É importante afirmar que há que 
estabelecer procedimentos mais eficientes e de fácil utilização em matéria de aplicação no 
âmbito do programa.

Alteração 307
Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Na sua comunicação «Um Orçamento 
para a Europa 2020», de 29 de junho de 
2011, a Comissão sublinhou o seu 
empenho em simplificar os financiamentos
prestados pela União. A criação de um 
programa único de educação, formação, 
juventude e desporto deve permitir 
simplificar, racionalizar e maximizar o 
potencial de sinergias na gestão do 
programa de modo significativo. A 

(32) Na sua comunicação «Um Orçamento 
para a Europa 2020», de 29 de junho de 
2011, a Comissão sublinhou o seu 
empenho em simplificar os financiamentos 
prestados pela União. A criação de um 
programa único de educação, formação, 
juventude e desporto deve permitir 
simplificar, racionalizar e maximizar o 
potencial de sinergias na gestão do 
programa de modo significativo. A 
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execução deverá ser ainda mais 
simplificada, através da utilização de 
montantes fixos, custos unitários ou taxas 
fixas de financiamento, bem como graças à 
redução dos requisitos formais aplicáveis a 
beneficiários e Estados-Membros.

execução deverá ser ainda mais 
simplificada, através da utilização de 
montantes fixos, custos unitários ou taxas 
fixas de financiamento, bem como graças à 
redução dos requisitos formais e 
burocráticos aplicáveis a beneficiários e 
Estados-Membros.

Or. el

Alteração 308
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Para garantir uma resposta rápida à 
evolução das necessidades durante toda a 
vigência do programa, o poder de adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão, no que toca às medidas 
relacionadas com os critérios de 
desempenho e às ações geridas pelas 
agências nacionais. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos. 
A Comissão, na preparação e elaboração de 
atos delegados, deve assegurar que os 
documentos pertinentes sejam transmitidos 
simultânea, oportuna e adequadamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(33) Para garantir uma resposta rápida à 
evolução das necessidades durante toda a 
vigência do programa, o poder de adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão, no que toca às medidas 
relacionadas com os critérios de 
desempenho e às ações geridas pelas 
agências nacionais. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos e 
dos intervenientes. A Comissão, na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar que os documentos 
pertinentes sejam transmitidos simultânea, 
oportuna e adequadamente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Numa perspetiva de boa governação, a implementação de um programa eficiente e de fácil 
utilização, capaz de aumentar o impacto na sociedade, só pode ser concretizada mediante o 
contributo e o aconselhamento dos beneficiários.
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Alteração 309
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) O programa abrange três domínios 
diferentes e o Comité instituído nos 
termos do artigo 30.º do presente 
regulamento abordará questões 
horizontais e setoriais. Cabe aos 
Estados-Membros assegurar uma
representação apropriada em função dos 
temas da ordem do dia e à Presidência do 
Comité assegurar que as ordens do dia 
das reuniões indiquem claramente o setor 
ou setores em causa e os temas, consoante 
cada setor, a debater em cada reunião. 
Para aumentar a participação e a 
transparência, os parceiros sociais e as 
partes interessadas europeias ativas no 
domínio da educação, da juventude e do 
desporto devem ser consultados. Estas 
organizações devem também ser 
convidadas a participar nas reuniões na 
qualidade de observadores, de acordo com 
os tópicos da discussão.

Or. en

Alteração 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) O programa abrange três domínios 
diferentes, e o Comité instituído nos 
termos do artigo 30.º do presente 
regulamento abordará questões 
horizontais e setoriais. Cabe aos 
Estados-Membros assegurar uma 
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representação apropriada em função dos 
temas na ordem do dia, e cabe à 
Presidência do Comité assegurar que as 
ordens do dia das reuniões indiquem 
claramente o setor ou setores em causa e 
os temas, consoante cada setor, a serem 
debatidos em cada reunião. Se adequado, 
devem ser convidados os parceiros sociais 
(incluindo as associações de pais dos 
alunos, os representantes dos estudantes, 
professores e pessoal não docente), bem 
como os representantes da sociedade civil,
a participar nas reuniões na qualidade de 
membros consultores.

Or. fr

Alteração 311
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O programa abrange a juventude, em 
especial no contexto da aprendizagem não 
formal e informal, da cidadania ativa, da 
inclusão social e do voluntariado;

Or. en

Alteração 312
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Inclui uma dimensão internacional em 
conformidade com o artigo 21.º do Tratado 
da União Europeia e apoiará igualmente 
atividades no domínio do desporto.

4. O programa inclui uma dimensão 
internacional em conformidade com o 
artigo 21.º do Tratado da União Europeia 
destinada a apoiar a ação externa da 
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União, incluindo a divulgação, a nível 
mundial, dos valores europeus em matéria 
de desenvolvimento, através da 
cooperação entre a União e os países 
terceiros.

Or. de

Alteração 313
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Inclui uma dimensão internacional em 
conformidade com o artigo 21.º do Tratado 
da União Europeia e apoiará igualmente 
atividades no domínio do desporto.

4. Inclui uma dimensão internacional em 
conformidade com o artigo 21.º do Tratado 
da União Europeia e apoiará igualmente 
atividades amadoras no domínio do 
desporto.

Or. en

Alteração 314
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «aprendizagem ao longo da vida», 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências numa perspetiva 
pessoal, cívica, social e/ou profissional, 
que inclui a prestação de serviços de 
aconselhamento e orientação.

1. «aprendizagem ao longo da vida», 
«aprendizagem ao longo da vida», 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências ou a participação 
na sociedade numa perspetiva pessoal, 
cívica, cultural, social e/ou profissional, 
que inclui a prestação de serviços de 
aconselhamento e orientação.
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Or. fr

Alteração 315
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «aprendizagem ao longo da vida», 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências numa perspetiva
pessoal, cívica, social e/ou profissional, 
que inclui a prestação de serviços de 
aconselhamento e orientação.

1. «aprendizagem ao longo da vida», 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
ensino superior, de desenvolvimento 
profissional contínuo, de educação não 
formal e de aprendizagem informal seguida 
ao longo da vida, que permita melhorar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
numa perspetiva pessoal, cívica, social e/ou 
profissional, que inclui a prestação de 
serviços de aconselhamento e orientação.

Or. en

Alteração 316
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «aprendizagem ao longo da vida», 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências numa perspetiva
pessoal, cívica, social e/ou profissional, 
que inclui a prestação de serviços de 
aconselhamento e orientação.

1. «aprendizagem ao longo da vida», 
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
ensino superior, de desenvolvimento 
profissional contínuo, de educação não 
formal e de aprendizagem informal seguida 
ao longo da vida, que permita melhorar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
numa perspetiva pessoal, cívica, social e/ou 
profissional, que inclui a prestação de 
serviços de aconselhamento e orientação.
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Or. en

Alteração 317
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «não formal», um contexto de 
aprendizagem que é, frequentemente, 
planeado e organizado, mas que não faz 
parte do sistema de educação e formação 
formal.

2. «educação não formal»: um processo 
que permite às pessoas desenvolverem os 
seus valores, aptidões e competências fora 
do quadro da educação formal.

Or. fr

Alteração 318
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «não formal», um contexto de 
aprendizagem que é, frequentemente, 
planeado e organizado, mas que não faz 
parte do sistema de educação e formação
formal.

2. «educação não formal», um processo 
organizado que proporciona às pessoas a 
possibilidade de desenvolverem as suas 
qualidades, competências e aptidões que
não são desenvolvidas no contexto da
educação formal. Essas competências 
incluem uma grande variedade de 
capacidades, tais como a gestão 
interpessoal, de equipa, organizacional e 
de conflitos, a sensibilização intercultural, 
a liderança, o planeamento, a 
organização, as competências de 
coordenação e de resolução prática de 
problemas, o trabalho em equipa, a 
autoconfiança, a disciplina e a 
responsabilidade.

Or. en



PE496.579v01-00 52/157 AM\914151PT.doc

PT

Justificação

O regulamento usa a expressão “contexto não formal", quando, na verdade, deveria 
referir-se ao setor da "educação não formal". Além disso, a educação não formal deve ser 
definida corretamente no regulamento.

Alteração 319
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A.  «aprendizagem informal», 
aprendizagem que ocorre fora da 
pedagogia planificada ou a par da 
educação organizada e estruturada. Este 
tipo de aprendizagem não dispõe de um 
currículo, mas pode ser promovido 
através de espaços de aprendizagem e de 
experiência, de molde a apoiar também a 
auto-confiança, a disciplina e a 
responsabilidade;

Or. en

Justificação

De acordo com a OCDE, a aprendizagem informal é definida como um processo de 
aprendizagem que nunca é organizado, não tem nenhum objetivo definido em termos de 
resultados de aprendizagem e nunca é intencional do ponto de vista de quem aprende. 
Frequentemente, este tipo de aprendizagem é referido apenas como a aprendizagem pela 
experiência ou apenas como experiência A ideia é que o simples facto de existir 
constantemente expõe o indivíduo a situações de aprendizagem, seja no trabalho, seja em 
casa ou, por exemplo, até durante os momentos de lazer.

Alteração 320
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. «diálogo estruturado», garantir um 
contributo oportuno e eficaz dos jovens e 
de outros atores relevantes no domínio da 
juventude na formulação de políticas 
pertinentes para a vida dos jovens;

Or. en

Justificação

O diálogo estruturado com os jovens é um processo determinante na política de juventude da 
UE. Uma vez que este programa visa apoiar a participação dos jovens e a reforma das 
políticas, o processo de diálogo estruturado deve ser definido na proposta. A definição é de 
29 de abril de 2008, EAC/D1/JK/D (2008): novo conceito de Diálogo Estruturado Europeu 
com os jovens.

Alteração 321
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «mobilidade para fins de 
aprendizagem», a deslocação física para 
um país diferente do país de residência 
para frequentar estudos, formação ou outro 
tipo de ensino, incluindo estágios de 
formação ou aprendizagem não formal,
bem como ensinar ou participar numa
atividade transnacional de 
desenvolvimento profissional. Pode incluir 
formação preparatória na língua de 
acolhimento. A mobilidade no âmbito da 
aprendizagem abrange ainda o intercâmbio 
de jovens e atividades transnacionais de 
desenvolvimento profissional que 
envolvam animadores de juventude;

3. «mobilidade para fins de 
aprendizagem», a deslocação física para 
um país diferente do país de residência 
para frequentar estudos, formação ou outro 
tipo de atividades de aprendizagem, 
incluindo aprendizagens de qualidade,
estágios de formação e aprendizagem ou
educação não formal, contratos de 
assistentes ou participar numa atividade de 
desenvolvimento profissional. Pode incluir 
formação preparatória na língua de 
acolhimento, bem como atividades de 
seguimento. A mobilidade no âmbito da 
aprendizagem abrange ainda o intercâmbio 
de jovens, o voluntariado, a aprendizagem 
não formal e informal e as atividades de 
desenvolvimento profissional que 
envolvam animadores de juventude;
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Or. en

Alteração 322
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «mobilidade para fins de 
aprendizagem», a deslocação física para 
um país diferente do país de residência 
para frequentar estudos, formação ou outro 
tipo de ensino, incluindo estágios de 
formação ou aprendizagem não formal, 
bem como ensinar ou participar numa 
atividade transnacional de 
desenvolvimento profissional. Pode incluir 
formação preparatória na língua de 
acolhimento. A mobilidade no âmbito da 
aprendizagem abrange ainda o intercâmbio
de jovens e atividades transnacionais de 
desenvolvimento profissional que
envolvam animadores de juventude;

3. «mobilidade para fins de 
aprendizagem», a deslocação física para 
um país diferente do país de residência 
para frequentar estudos, formação ou outro 
tipo de ensino, incluindo estágios de 
formação, contratos de aprendizagem, 
voluntariado ou aprendizagem não formal, 
bem como ensinar ou participar numa 
atividade transnacional de 
desenvolvimento profissional. Pode incluir 
formação preparatória na língua de 
acolhimento, bem como atividades de 
acompanhamento. A mobilidade no 
âmbito da aprendizagem abrange ainda 
atividades destinadas a jovens, o 
voluntariado, a aprendizagem não formal 
e informal e atividades transnacionais de 
desenvolvimento profissional que 
envolvam animadores de juventude;

Or. fr

Alteração 323
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «cooperação para a inovação e boas 
práticas», os projetos de cooperação 
transnacional que envolvam organizações
ativas nos domínios da educação e da 

4. «cooperação para a inovação e boas 
práticas», os projetos de cooperação 
transnacional e internacional que 
envolvam organizações ativas nos 
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formação profissional e/ou juventude, 
podendo incluir outras organizações.

domínios da educação, da formação 
profissional, do desporto e/ou juventude, 
podendo incluir outras organizações locais 
o profissionais;

Or. en

Alteração 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «cooperação para a inovação e boas 
práticas», os projetos de cooperação 
transnacional que envolvam organizações 
ativas nos domínios da educação e da 
formação profissional e/ou juventude, 
podendo incluir outras organizações.

4. «cooperação para a inovação e boas 
práticas», os projetos de cooperação 
transnacional que envolvam organizações 
ativas nos domínios da educação e da 
formação profissional, juventude e 
desporto, podendo incluir outras 
organizações.

Or. es

Alteração 325
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «cooperação para a inovação e boas 
práticas», os projetos de cooperação 
transnacional que envolvam organizações
ativas nos domínios da educação e da 
formação profissional e/ou juventude, 
podendo incluir outras organizações.

4. «cooperação para a inovação e boas 
práticas», os projetos de cooperação 
transnacional que envolvam organizações
públicas e privavas ativas nos domínios da 
educação e da formação profissional e/ou 
juventude, podendo incluir outras 
organizações responsáveis pela educação 
e pela formação ou nestas envolvidas.

Or. en
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Justificação

As autoridades públicas e, em particular, os governos locais, concebem e coordenam planos 
de desenvolvimento local abrangentes que estabelecem as prioridades de ação em muitos 
domínios políticos, incluindo a educação e a formação. Em particular, congregam escolas, 
universidades, centros de investigação e empresas.

Alteração 326
Marek Henryk Migalski

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. «apoio à reforma de políticas», qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação através do 
processo de cooperação política entre 
Estados-Membros, nomeadamente os 
métodos abertos de coordenação;

5. «apoio à reforma de políticas», qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação através do 
processo de cooperação política entre 
Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros e outros países e atores 
envolvidos em programas, nomeadamente 
os métodos abertos de coordenação;

Or. pl

Alteração 327
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «apoio à reforma de políticas», qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação através do 
processo de cooperação política entre 
Estados-Membros, nomeadamente os 
métodos abertos de coordenação;

5. «apoio à reforma de políticas», qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação, bem como apoio 
ao desenvolvimento de uma política 
europeia no domínio da juventude, através 
do processo de cooperação política entre 
Estados-Membros, nomeadamente o 
Método Aberto de Coordenação e o 
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diálogo estruturado com os jovens;

Or. en

Alteração 328
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. «apoio à reforma de políticas», qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação através do 
processo de cooperação política entre 
Estados-Membros, nomeadamente os 
métodos abertos de coordenação;

5. «apoio à reforma de políticas», qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação, bem como o 
apoio ao desenvolvimento de uma política 
europeia no domínio da cidadania, através 
do processo de cooperação política entre 
Estados-Membros, nomeadamente o 
método aberto de coordenação;

Or. de

Alteração 329
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «apoio à reforma de políticas», qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação através do 
processo de cooperação política entre 
Estados-Membros, nomeadamente os 
métodos abertos de coordenação;

5. «apoio à reforma de políticas»,  qualquer 
tipo de atividade com vista a apoiar e a 
facilitar a modernização dos sistemas de 
educação e de formação pelo reforço das 
capacidades das partes interessadas e 
através do processo de capacitação das 
partes interessadas e cooperação política 
entre Estados-Membros, nomeadamente os 
métodos abertos de coordenação;

Or. fr
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Alteração 330
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «mobilidade virtual», as atividades
apoiadas por um conjunto de tecnologias
da comunicação e da informação, 
organizadas ao nível institucional, que 
empreendem ou facilitam as experiências 
internacionais de colaboração num 
contexto de ensino e/ou aprendizagem;

6. «mobilidade virtual», as atividades
apoiadas por um conjunto de tecnologias
da comunicação e da informação, 
organizadas ao nível institucional, 
inclusive a aprendizagem eletrónica, que 
empreendem ou facilitam as experiências 
internacionais de colaboração num 
contexto de ensino e/ou aprendizagem;

Or. en

Alteração 331
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. «pessoal», as pessoas que, a título 
profissional ou voluntário, estão envolvidas 
na educação, formação ou aprendizagem 
não formal da juventude. Pode incluir 
professores, formadores, dirigentes 
escolares, animadores de juventude e 
pessoal não docente;

7. «pessoal»: as pessoas que, a título 
profissional ou voluntário, estão envolvidas 
na educação, formação ou aprendizagem 
formal e não formal da juventude. Pode 
incluir professores, formadores, 
facilitadores, voluntários, dirigentes 
escolares, animadores de juventude e 
pessoal não docente;

Or. fr

Alteração 332
Chrysoula Paliadeli
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. «pessoal», as pessoas que, a título 
profissional ou voluntário, estão envolvidas 
na educação, formação ou aprendizagem 
não formal da juventude. Pode incluir 
professores, formadores, dirigentes 
escolares, animadores de juventude e 
pessoal não docente;

7. «pessoal», as pessoas que, a título 
profissional ou voluntário, estão envolvidas 
na educação, formação ou aprendizagem 
não formal da juventude. Pode incluir 
professores universitários, professores,
formadores, dirigentes escolares, 
animadores de juventude e pessoal não 
docente;

Or. en

Alteração 333
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. «animação de jovens», ações, 
atividades, processos e projetos realizados 
por, com e para a juventude, com o 
objetivo de proporcionar um espaço para 
o seu desenvolvimento pessoal e para as 
suas necessidades. Além disso, visa 
melhorar a posição social, política e 
económica dos jovens, reforçar as suas 
competências e as redes sociais, bem 
como aumentar o nível da sua 
representação e da sua participação ativa 
ou desenvolver a respetiva capacidade 
para empreender tais ações;

Or. en

Justificação

A proposta não define «animador de juventude», embora lhe faça menção por diversas vezes. 
A definição é retirada das utilizadas no âmbito da cooperação europeia no domínio da 
juventude.
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Alteração 334
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. «animador de juventude», um 
profissional ou um voluntário envolvido 
na aprendizagem não formal;

8. «animador de juventude», uma pessoa 
que trabalha com os jovens para os 
envolver numa educação não formal; um 
«animador de juventude» pode pertencer 
a uma equipa de trabalhadores 
remunerados ou ser um líder de jovens 
voluntários;

Or. en

Alteração 335
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. «animador de juventude», um 
profissional ou um voluntário envolvido
na aprendizagem não formal;

8. «animador de juventude», uma pessoa 
envolvida na aprendizagem não formal, 
formal ou informal;

Or. fr

Alteração 336
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. «atividade de juventude», uma 
atividade não escolar (intercâmbio de 

17. «atividade de juventude», uma 
atividade não escolar (intercâmbio de 
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jovens, voluntariado) efetuada por um 
jovem, individualmente ou em grupo, que 
se caracteriza por uma abordagem não 
formal da aprendizagem;

jovens, voluntariado, desporto) efetuada
por um jovem, individualmente ou em 
grupo, que se caracteriza por uma 
abordagem não formal da aprendizagem;

Or. en

Alteração 337
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. «atividade de juventude», uma 
atividade não escolar (intercâmbio de 
jovens, voluntariado) efetuada por um 
jovem, individualmente ou em grupo, que 
se caracteriza por uma abordagem não 
formal da aprendizagem;

17. «atividade de juventude», uma 
atividade não escolar (intercâmbio de 
jovens, voluntariado) efetuada por um 
jovem, individualmente ou em grupo, que 
se caracteriza por uma abordagem não 
formal da aprendizagem e que pode ser 
implementada no"Passaporte Europeu de 
Competências";

Or. it

Justificação

Com a presente alteração, gostaria de sublinhar que uma "atividade de juventude" poderia 
ser reconhecida no âmbito do Passaporte Europeu de Competências.

Alteração 338
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. «atividade de juventude», uma 
atividade não escolar (intercâmbio de 
jovens, voluntariado) efetuada por um 
jovem, individualmente ou em grupo, que 
se caracteriza por uma abordagem não 

17. «atividade de juventude», uma 
atividade não escolar (intercâmbio de 
jovens, voluntariado, formação de jovens) 
efetuada por um jovem, individualmente 
ou em grupo, nomeadamente através de 
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formal da aprendizagem; organizações de juventude, que se 
caracteriza por uma abordagem não formal 
da formação;

Or. en

Alteração 339
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. “voluntariado”, as atividades 
formais, não formais, informais, de 
formação profissional e aprendizagem 
realizadas de livre vontade, resultantes de 
uma escolha e motivação próprias, sem 
fins lucrativos e em prol de uma causa 
não lucrativa, que proporcionam 
benefícios aos voluntários, aos que 
beneficiam de serviços prestados por uma 
associação voluntária, às comunidades e 
à sociedade em geral; a atividade não é 
remunerada, mas pode incluir o 
reembolso das despesas diretamente 
relacionados com a atividade voluntária, 
visa uma causa sem fins lucrativos e é 
principalmente realizada no âmbito de 
uma organização não governamental 
(ONG, pelo que não pode ser motivada 
por intuitos materiais ou financeiros; o 
voluntariado não deve ser usado como 
alternativa a trabalho remunerado, nem 
para o substituir;

Or. en

Justificação

A definição é a mesma da utilizada para o relatório intitulado “Reconhecer e promover as 
atividades de voluntariado transfronteiras na UE”(A7-0166/2012).
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Alteração 340
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 18

Texto da Comissão Alteração

18. «parceria», um acordo entre um grupo 
de instituições ou organizações em 
diferentes Estados-Membros para realizar 
em conjunto atividades europeias no 
domínio da educação, formação e 
juventude ou criar uma rede formal ou 
informal num dado domínio. 
Relativamente ao desporto, significa um 
acordo com uma ou mais partes, sejam elas 
organizações desportivas profissionais ou 
patrocinadores em Estados-Membros 
diferentes, destinado a atrair fontes de 
apoio adicionais para alcançar os objetivos
do programa.

18. «parceria», um acordo entre um grupo 
de instituições ou organizações em 
diferentes Estados-Membros para realizar 
em conjunto atividades europeias no 
domínio da educação, formação e 
juventude ou criar uma rede formal ou 
informal num dado domínio. 
Relativamente ao desporto, significa um 
acordo com uma ou mais partes, sejam elas 
organizações desportivas profissionais ou 
patrocinadores em Estados-Membros 
diferentes, ou não, destinado a atrair fontes 
de apoio adicionais para alcançar os 
objetivos do programa.

Or. en

Alteração 341
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. «organização europeia», 
organização não governamental 
democrática e constituída por membros,
que trabalha a nível da educação formal e 
não formal, da animação de jovens e/ou a 
participação dos jovens a nível europeu e 
do desporto. As organizações europeias 
coordenam e divulgam o reforço da 
capacidade e o desenvolvimento de boas 
práticas no domínio da educação e 
formação e / ou no domínio da juventude 
que proporcionam de forma direta um 
valor acrescentado europeu às atividades
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nacionais e locais;

Or. en

Alteração 342
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-B. «organização de jovens», 
organização não governamental, 
constituída por membros, voluntária e 
liderada por jovens, democrática, 
voluntária, que trabalha a nível da 
educação não formal, da animação de 
jovens e conta com a participação destes;

Or. en

Alteração 343
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

26. «instrumentos de transparência da UE», 
os instrumentos que ajudam as partes 
interessadas a compreender, avaliar e, se 
for caso disso, a reconhecer os resultados e 
as qualificações em toda a União;

26. «instrumentos de transparência da UE», 
os instrumentos que ajudam as partes 
interessadas a compreender, avaliar, 
comparar e, se for caso disso, a reconhecer 
os resultados e as qualificações em toda a 
União;

Or. de

Alteração 344
Petra Kammerevert
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 27

Texto da Comissão Alteração

27. «países vizinhos», os países e 
territórios enumerados no anexo ao 
Regulamento XX/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de X YY 2012, 
que estabelece um Instrumento Europeu de
Vizinhança: Argélia, Arménia, Azerbaijão, 
Bielorrúsia, Egipto, Geórgia, Israel, 
Jordânia, Líbano, Líbia, Moldávia, 
Marrocos, Territórios Palestianianos 
Ocupados, Síria, Tunísia e Ucrânia. Além 
disso, tal como para as atividades apoiadas 
no domínio da juventude, a Rússia é 
igualmente considerada um país de 
vizinhança;

27. «países vizinhos», os países e 
territórios enumerados no anexo ao 
Regulamento XX/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de X YY 2012, 
que estabelece um Instrumento Europeu de 
Vizinhança: Argélia, Arménia, Azerbaijão, 
Bielorrúsia, Egipto, Geórgia, Israel, 
Jordânia, Líbano, Líbia, Moldávia, 
Marrocos, Territórios Palestianianos 
Ocupados, Síria, Tunísia e Ucrânia. Além 
disso, tal como para as atividades apoiadas 
no domínio da juventude, e tendo em conta
a Estratégia da UE para a região do Mar 
Báltico, a Rússia é igualmente considerada 
um país de vizinhança;

Or. en

Alteração 345
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

28-A. «desporto amador», o conjunto de 
atividades desportivas  desenvolvidas, 
promovidas e/ou organizadas em favor do 
maior número possível de beneficiários;

Or. fr

Alteração 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

28-A. «desporto amador», o conjunto de 
atividades desportivas  desenvolvidas, 
promovidas e/ou organizadas em favor do 
maior número possível de beneficiários;

Or. fr

Alteração 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «desporto amador», o conjunto de 
atividades desportivas  desenvolvidas, 
promovidas e/ou organizadas em favor do 
maior número possível de beneficiários;

Or. fr

Alteração 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

28-B. «desporto amador», o conjunto de 
atividades desportivas, incluindo as 
atividades com caráter de voluntariado, 
desenvolvidas, promovidas e/ou 
organizadas em favor do maior número 
possível de beneficiários;

Or. fr
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Alteração 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

28-B. « associação europeia para a 
integração europeia, a educação e a 
formação profissional», associação não 
governamental, com caráter de 
voluntariado, que exerce a sua atividade 
no domínio da educação ou da formação 
profissional a nível europeu.

Or. fr

Alteração 350
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa só apoia as ações e 
atividades que apresentem um valor 
acrescentado europeu potencial e 
contribuam para alcançar o objetivo geral 
referido no artigo 4.º

1. O programa só apoia as ações que 
apresentem um valor acrescentado europeu 
potencial e contribuam para alcançar o 
objetivo geral referido no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 351
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa só apoia as ações e 
atividades que apresentem um valor 

1. O programa só apoia as ações e 
atividades que apresentem um valor 
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acrescentado europeu potencial e 
contribuam para alcançar o objetivo geral 
referido no artigo 4.º.

acrescentado europeu potencial e 
contribuam para alcançar o objetivo geral 
referido no artigo 4.º, bem como para 
valorizar e desenvolver o espaço europeu 
da educação partilhado.

Or. fr

Alteração 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O valor acrescentado europeu das ações
e atividades do programa serão, em 
especial, asseguradas por:

2. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 353
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As atividades centradas no desporto 
amador não carecem necessariamente de 
um caráter transnacional

Or. en

Alteração 354
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular, a mobilidade e cooperação
transnacionais que visam obter um 
impacto sistémico a longo prazo;

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular no que respeita à mobilidade e 
cooperação que visam obter um impacto
sustentável;

Or. en

Justificação

Tem como ponto de partida a alteração 30 do relator. Os projetos de pequena dimensão, tais
como os projetos Grundtvig ou no setor da juventude, nem sempre têm um impacto sistémico 
e merecem mais apoio no âmbito do programa.

Alteração 355
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular, a mobilidade e cooperação 
transnacionais que visam obter um 
impacto sistémico a longo prazo;

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular no que respeita à mobilidade e 
cooperação destinadas a obter um impacto 
sistémico sustentável;

Or. fr

Alteração 356
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular, a mobilidade e cooperação
transnacionais que visam obter um 
impacto sistémico a longo prazo;

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular no que respeita à mobilidade e 
cooperação que visam obter um impacto 
sistémico sustentável, individual e 
organizacional;
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Or. en

Justificação

Uma ênfase excessiva no nível sistémico pode ter um efeito adverso e impedir uma maior 
participação. Na verdade, as organizações e os projetos de menor dimensão não podem ter 
um impacto sistémico, mas têm, ao invés, um maior impacto qualitativo individual, 
organizacional e societal. Além disso, a alteração afirma claramente que a avaliação do 
impacto sistémico deve ser contraposta às ações gerais previstas pelo programa e não às 
atividades individuais subvencionadas.

Alteração 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular, a mobilidade e cooperação 
transnacionais que visam obter um impacto 
sistémico a longo prazo;

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular, a mobilidade e cooperação 
transnacionais que visam obter um impacto 
individual, estrutural e sistémico 
sustentável;

Or. fr

Alteração 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O seu caráter transnacional, em 
particular, a mobilidade e cooperação 
transnacionais que visam obter um 
impacto sistémico a longo prazo;

(a) Caráter transfronteiras e transnacional, 
em particular no que respeita à mobilidade 
e cooperação que visam obter um impacto 
sistémico sustentável;

Or. fr
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Alteração 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas
internacionais e da União, que permitam 
obter economias de escala e massa crítica;

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas a nível 
nacional, internacional e da União;

Or. en

Alteração 360
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas 
internacionais e da União, que permitam 
obter economias de escala e massa crítica;

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas 
internacionais e da União, na cooperação 
entre os jovens, os profissionais e as 
organizações de diversos países, que 
favoreça a emergência de um espaço 
partilhado europeu da educação e permita 
a estruturação dos setores em questão;

Or. fr

Alteração 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas 

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas locais, 
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internacionais e da União, que permitam 
obter economias de escala e massa crítica;

nacionais, internacionais e da União;

Or. fr

Alteração 362
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas
internacionais e da União, que permitam 
obter economias de escala e massa crítica;

(b) A sua complementaridade e sinergia 
com outros programas e políticas a nível 
nacional, internacional e da União, com o 
objetivo de fomentar a criação de uma 
área comum da UE em matéria de 
educação, formação, juventude e 
desporto;

Or. en

Alteração 363
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A sua contribuição para a utilização 
efetiva das ferramentas da União para o 
efetivo reconhecimento de qualificações e 
transparência.

(c) A sua contribuição para a utilização 
efetiva das ferramentas da União para a 
comparabilidade e o reconhecimento de 
qualificações e a transparência.

Or. de

Alteração 364
Katarína Neveďalová
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A sua contribuição para a utilização 
efetiva das ferramentas da União para o 
efetivo reconhecimento de qualificações e 
transparência.

(c) A sua contribuição para a utilização 
efetiva e coordenada das ferramentas da 
União para o efetivo reconhecimento de 
qualificações e transparência.

Or. en

Alteração 365
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A sua contribuição direta e indireta 
para o processo de fomento de valores 
europeus comuns e o maior 
desenvolvimento da cidadania europeia.

Or. de

Alteração 366
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser dada particular atenção a 
projetos a nível amador e locais, próximos 
dos cidadãos e com valor acrescentado 
europeu. 

Or. en
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Justificação

Tem como ponto de partida a alteração 32 do relator. Alguns projetos nem sempre têm uma 
dimensão transnacional, mas são projetos locais com um tema europeu. Esses projetos 
também têm um claro valor acrescentado e podem aproximar a UE dos cidadãos.

Alteração 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino superior e 
para o desenvolvimento da dimensão 
europeia no desporto.

1. O programa contribui para:

Or. en

Alteração 368
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, da agenda de 
modernização subordinada ao tema  
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matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino superior e 
para o desenvolvimento da dimensão 
europeia no desporto.

"Apoiar o crescimento e o emprego —
Uma agenda para a modernização dos 
sistemas de ensino superior da Europa" 
(COM (2011) 567), para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino superior e 
para o desenvolvimento do desporto 
amador.

Or. en

Alteração 369
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino superior e 
para o desenvolvimento da dimensão 
europeia no desporto.

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino e para o 
desenvolvimento da dimensão europeia no 
desporto.

Or. en

Alteração 370
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino superior e 
para o desenvolvimento da dimensão 
europeia no desporto.

1. O programa visa contribuir para os 
objetivos da estratégia Europa 2020 e do 
quadro estratégico em matéria de educação 
e formação para 2020 (EF2020), incluindo 
os respetivos critérios de referência fixados 
nesses instrumentos, para o quadro 
renovado de cooperação europeia em 
matéria de juventude (2010-2018), para o 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino e para o 
desenvolvimento da dimensão europeia no 
desporto.

Or. en

Alteração 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Consecução dos objetivos da estratégia 
Europa 2020, em especial, do principal 
objetivo da rubrica relativa à educação, 
que visa reduzir o abandono escolar 
precoce abaixo dos 10% e aumentar para 
40% o número de estudantes com idade 
entre 30 e 34 anos que completaram o 
ensino superior;

Or. en

Alteração 372
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Consecução dos objetivos da estratégia 
Europa 2020, em especial, do principal 
objetivo da educação que visa reduzir o 
abandono escolar precoce e aumentar o 
número de estudantes com idade entre 30 
e 34 anos que completaram o ensino 
superior ou equivalente;

Or. en

Alteração 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Realização dos objetivos da estratégia 
Europa 2020 e, como previsto na 
estratégia "Juventude em Movimento", o 
objetivo principal em matéria de educação 
é a redução dos níveis de abandono  
escolar e o aumento do número de 
estudantes com idade compreendida entre 
os 30 e os 34 anos;

Or. it

Alteração 374
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Consecução dos objetivos do Processo 
de Copenhaga (2011-2020) renovado;

Or. en
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Alteração 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Consecução dos objetivos do quadro 
estratégico da cooperação europeia no 
domínio da educação e formação, (“EF 
2020);

Or. en

Alteração 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Consecução do objetivo do 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino superior;

Or. en

Alteração 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Consecução dos objetivos gerais do 
quadro renovado da cooperação europeia 
no domínio da juventude (2010 – -2018);

Or. en
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Alteração 378
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Consecução dos objetivos globais do 
renovado quadro estratégico da 
cooperação europeia no domínio da 
juventude (2010–2018), incluindo, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 379
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-C) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) Criação de um maior número de 
oportunidades iguais para todos os jovens 
no domínio da educação e da formação, a 
fim de facilitar a sua inserção no mundo 
do trabalho;

Or. it

Alteração 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-D) Consecução do objetivo que visa 
desenvolver a dimensão europeia do 
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desporto;

Or. en

Alteração 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-E) Promoção dos valores europeus, em 
conformidade com o artigo 2.º do Tratado 
da União Europeia;

Or. en

Alteração 382
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O programa promove valores 
europeus, o desenvolvimento de uma 
consciência da identidade europeia e a 
participação na vida democrática na 
Europa; devem ser promovidos o 
empenhamento social e a solidariedade, e, 
nomeadamente, a solidariedade entre 
gerações.

Or. de

Alteração 383
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Aumento de estudantes de 30-34 anos 
de idade que concluem o terceiro nível de
educação.

(b) Aumento de estudantes de 30-34 anos 
de idade com educação superior ou 
equivalente.

Or. de

Justificação

Em consonância com a formulação do Considerando 5.

Alteração 384
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O programa deve dar especial 
ênfase à igualdade de acesso à educação 
inclusiva e de qualidade a todos os níveis 
para crianças e estudantes com graves 
problemas de saúde ou deficiências, bem 
como aos provenientes de um meio 
socialmente desfavorecido, tais como os 
ciganos1.
__________________
Tal como referido na Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico E Social 
Europeu e ao Comité Das Regiões 
intitulada “Um quadro europeu para as 
estratégias nacionais de integração dos 
ciganos até 2020” e na Resolução do 
Parlamento Europeu, de 9 de março de 
2011, sobre a estratégia da UE a favor da 
integração dos ciganos (Textos 
Aprovados, P7_TA(2011)0092).

Or. en
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Alteração 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Melhoria da atratividade do ensino 
e da formação profissionais iniciais.

Or. fr

Alteração 386
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, bem como a 
participação dos jovens na vida 
democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidade de 
mobilidade para fins de aprendizagem 
para os jovens, estudantes, pessoal escolar 
e animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho;

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em
especial, ao mercado de trabalho e à
sociedade, bem como a participação dos 
jovens na vida democrática na Europa, 
nomeadamente através de maiores
oportunidades de mobilidade para os 
jovens, através do reforço da cooperação 
entre a educação/juventude e o mundo do 
trabalho;

Or. it

Alteração 387
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, bem como a 
participação dos jovens na vida 
democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidade de 
mobilidade para fins de aprendizagem para 
os jovens, estudantes, pessoal escolar e 
animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho;

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, reforçar o 
desenvolvimento pessoal, promover a 
coesão social e a inclusão de grupos 
vulneráveis em risco de desvantagem em 
termos de educação e promover a 
participação dos jovens na vida 
democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidades de 
mobilidade para fins de aprendizagem para 
os jovens, estudantes, pessoal escolar e 
animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho
bem como garantir disposições 
financeiras suficientes para permitir que 
os atores envolvidos e as partes 
interessadas desenvolvam essa 
cooperação;

Or. en

Justificação

A alteração pretende incluir o incluir o "desenvolvimento pessoal" juntamente com outros 
valores fundamentais ao cumprimento da missão educativa. Também é importante dar mais 
ênfase aos alunos e não só aos jovens.

Alteração 388
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, bem como a 
participação dos jovens na vida 

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, reforçar o 
desenvolvimento pessoal, promover a 
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democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidade de 
mobilidade para fins de aprendizagem para 
os jovens, estudantes, pessoal escolar e 
animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho;

coesão social e a inclusão de grupos 
vulneráveis em risco de desvantagem em 
termos de educação e promover a 
participação dos que se encontram em 
processo de aprendizagem ao longo da 
vida, dos jovens na vida democrática na 
Europa, nomeadamente através de uma 
maior oportunidades de mobilidade para 
fins de aprendizagem para os jovens, 
estudantes, pessoal escolar e animadores de 
juventude, e através do reforço da 
cooperação entre a educação/juventude e o 
mundo do trabalho;

Or. en

Alteração 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, bem como a 
participação dos jovens na vida 
democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidade de 
mobilidade para fins de aprendizagem para 
os jovens, estudantes, pessoal escolar e 
animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho;

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões técnicas e comportamentais
essenciais no que diz respeito, em especial, 
à sua relevância para o mercado de 
trabalho e a sociedade, bem como a 
participação dos jovens na vida 
democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidade de 
mobilidade para fins de aprendizagem para 
os jovens, estudantes, pessoal escolar e 
animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho;

Or. en

Justificação

No artigo 5.º, n.º 1, alínea a) pode ler-se: “Melhorar o nível de competências e aptidões 
essenciais”, o que remete para as competências transversais necessárias à empregabilidade.   
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Esta formulação, resultante da tradução do texto inglês, não inclui as "competências 
comportamentais”, ou seja, a educação não formal relativa ao desenvolvimento das
competências relacionais, humanas, éticas e sociais.

Alteração 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, bem como a 
participação dos jovens na vida 
democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidade de 
mobilidade para fins de aprendizagem para 
os jovens, estudantes, pessoal escolar e 
animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho;

(a) Melhorar o nível de competências e 
aptidões essenciais no que diz respeito, em 
especial, à sua relevância para o mercado 
de trabalho e a sociedade, bem como a 
participação dos jovens na vida 
democrática na Europa, nomeadamente 
através de uma maior oportunidade de 
mobilidade para fins de aprendizagem para 
os jovens, estudantes, pessoal escolar e 
animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do trabalho; 
neste contexto, a Comissão e os 
Estados-Membros devem também garantir 
que os jovens provenientes de um meio 
socialmente desfavorecido possam 
beneficiar do programa; 

Or. en

Alteração 391
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – travessão 1 – subtravessão 1

Texto da Comissão Alteração

– percentagem de participantes que 
aumentaram as suas competências e/ou
capacidades fundamentais mais 
pertinentes para a sua empregabilidade;

– percentagem de participantes que, graças 
às competências e capacidades adquiridas, 
encontraram emprego no prazo de 3 anos 
após a conclusão dos estudos;
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Or. it

Justificação

O financiamento do Programa deve ser considerado um investimento no capital humano.  
Assim sendo, a sua eficácia concreta deve ser avaliada nomeadamente com base no aumento 
das possibilidades de os participantes entrarem no mundo do trabalho e com ele se 
confrontarem, a fim de permitir eventuais correções e melhorias nas lacunas ou defeitos do 
Programa.  A alteração propõe, pois, a introdução de um indicador associado, suscetível de 
permitir uma avaliação eficaz do impacto do Programa em termos de empregabilidade.

Alteração 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – travessão 1 – subtravessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

–  % dos jovens que viviam no 
estrangeiro;

Or. en

Alteração 393
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação e 
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino, bem como no 
domínio da juventude, nomeadamente 
através do fomento da cooperação 
transnacional entre os estabelecimentos de 
ensino e formação e as organizações de 
juventude e outras partes interessadas;

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação, 
inclusão social e acesso, bem como
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino e formação,
inclusive no domínio da juventude, 
nomeadamente através do fomento da 
cooperação transnacional entre os 
estabelecimentos de ensino e formação ou
as organizações de juventude ou outras 
partes interessadas;
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Or. en

Alteração 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação e 
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino, bem como no 
domínio da juventude, nomeadamente 
através do fomento da cooperação 
transnacional entre os estabelecimentos de 
ensino e formação e as organizações de 
juventude e outras partes interessadas;

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação, 
inclusão social e acesso, bem como
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino e formação,
inclusive no domínio da juventude, 
nomeadamente através do fomento da 
cooperação transnacional entre os 
estabelecimentos de ensino e formação ou
as organizações de juventude ou outras 
partes interessadas;

Or. en

Alteração 395
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação e
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino, bem como no 
domínio da juventude, nomeadamente 
através do fomento da cooperação 
transnacional entre os estabelecimentos de 
ensino e formação e as organizações de 
juventude e outras partes interessadas;

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação, 
inclusão social, acesso  e 
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino, bem como no 
domínio da juventude, nomeadamente 
através do fomento da cooperação 
transnacional entre os estabelecimentos de 
ensino e formação e as organizações de 
juventude e outras partes interessadas;

Or. en
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Alteração 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação e 
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino, bem como no 
domínio da juventude, nomeadamente 
através do fomento da cooperação 
transnacional entre os estabelecimentos de 
ensino e formação e as organizações de 
juventude e outras partes interessadas;

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação e 
internacionalização, ao nível das 
instituições de ensino e formação, bem 
como no domínio da juventude, 
nomeadamente através do fomento da 
cooperação transnacional entre os 
estabelecimentos de ensino e formação ou 
as organizações de juventude, os 
operadores no domínio da formação 
profissional e outras partes interessadas, 
incluindo as organizações representativas 
dos trabalhadores, dos docentes, dos pais 
dos alunos e dos estudantes;

Or. fr

Alteração 397
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação e 
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino, bem como no 
domínio da juventude, nomeadamente 
através do fomento da cooperação 
transnacional entre os estabelecimentos de 
ensino e formação e as organizações de 
juventude e outras partes interessadas;

(b) Promover melhorias em termos de 
qualidade, excelência na inovação e 
internacionalização, ao nível dos 
estabelecimentos de ensino e formação, 
bem como no domínio da juventude, 
nomeadamente através do fomento da 
cooperação transnacional entre os 
estabelecimentos de ensino e formação, as 
ONG, as plataformas de cidadãos ou as 
organizações de juventude e outras partes 
interessadas;
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Or. fr

Alteração 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da 
vida, lançar reformas políticas ao nível 
nacional, apoiar a modernização dos 
sistemas de educação e formação, 
incluindo de aprendizagem não formal, e 
apoiar a cooperação europeia em matéria 
de juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas;

(c) Promover o reconhecimento da 
aprendizagem formal, não formal e 
informal, inclusive desde a mais tenra 
idade e numa perspetiva de aprendizagem 
ao longo da vida, bem como apoiar a 
cooperação europeia em matéria de 
educação e juventude, nomeadamente 
através do reforço da cooperação política, 
da melhor utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas;

Or. fr

Alteração 399
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
lançar reformas políticas ao nível nacional, 
apoiar a modernização dos sistemas de 
educação e formação, incluindo de 
aprendizagem não formal, e apoiar a 
cooperação europeia em matéria de 
juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
desencadear reformas das políticas a nível 
nacional, apoiar a modernização dos 
sistemas de educação e formação, 
incluindo a educação não formal, e apoiar 
a cooperação europeia em matéria de 
juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
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divulgação de boas práticas; divulgação de boas práticas;;

Or. en

Alteração 400
Francisco José Millán Mon

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
desencadear reformas das políticas a nível 
nacional, apoiar a modernização dos 
sistemas de educação e formação, 
incluindo a aprendizagem não formal, e 
apoiar a cooperação europeia em matéria 
de juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas;

c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
lançar reformas políticas ao nível nacional, 
apoiar a modernização dos sistemas de 
educação e formação, incluindo de 
aprendizagem informal e não formal, e 
apoiar a cooperação europeia em matéria 
de juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência, da 
divulgação de boas práticas e da inclusão 
nos estudos de nível do 12.° ano do ensino 
secundário, ou equivalente, de uma 
disciplina específica sobre os 
antecedentes, os objetivos e o 
funcionamento da União Europeia e das 
suas instituições;

Or. es

Alteração 401
Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
lançar reformas políticas ao nível nacional, 

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
desencadear reformas das políticas a nível 



AM\914151PT.doc 91/157 PE496.579v01-00

PT

apoiar a modernização dos sistemas de 
educação e formação, incluindo de 
aprendizagem não formal, e apoiar a 
cooperação europeia em matéria de 
juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas;

nacional, apoiar a modernização dos 
sistemas de educação e formação, 
incluindo a aprendizagem não formal, e 
apoiar a cooperação europeia em matéria 
de juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas, bem como de 
medidas destinadas a aliviar os encargos 
administrativos;

Or. en

Alteração 402
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
lançar reformas políticas ao nível nacional, 
apoiar a modernização dos sistemas de 
educação e formação, incluindo de 
aprendizagem não formal, e apoiar a 
cooperação europeia em matéria de 
juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas;

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida, 
desencadear reformas das políticas a nível 
nacional e local, apoiar a modernização 
dos sistemas de educação e formação, 
incluindo a aprendizagem não formal, e 
apoiar a cooperação europeia em matéria 
de juventude, nomeadamente através do 
reforço da cooperação política, da melhor 
utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas;

Or. en

Alteração 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino 
superior da União e apoiar a sua ação
externa, incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação e da formação, nomeadamente 
através da cooperação entre as instituições
da União e de países terceiros no domínio 
da EFP e do ensino superior.

Or. en

Alteração 404
Doris Pack

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação e formação, nomeadamente
através da cooperação entre instituições 
da União e de países terceiros no domínio 
da EFP e no ensino superior, mediante o 
aumento da capacidade de atração das 
instituições de ensino superior europeias e 
do apoio à ação externa da União,
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre as 
instituições de ensino superior da União e 
de países terceiros e do reforço de 
capacidades específicas em países 
terceiros;

Or. en
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Alteração 405
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior e do 
ensino profissional, mediante o aumento 
da capacidade de atração das instituições 
de ensino superior e profissional da União 
e apoiar a sua ação externa, incluindo os 
seus objetivos de desenvolvimento, através 
da promoção da mobilidade e da 
cooperação entre e os estabelecimentos de 
ensino superior da União Europeia e de 
países terceiros e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros

Or. de

Alteração 406
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior e 
vocacional mediante o aumento da 
capacidade de atração das instituições de 
ensino superior da União e apoiar a sua 
ação externa, incluindo os seus objetivos
de desenvolvimento, através da promoção 
da mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior  e
vocacional da União Europeia e de países 
terceiros e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros
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Or. en

Alteração 407
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior e 
vocacional mediante o aumento da 
capacidade de atração das instituições de 
ensino da União e apoiar a sua ação 
externa, incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior e 
vocacional da União Europeia e de países 
terceiros e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros.

Or. en

Alteração 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre os 
estabelecimentos de ensino superior da 
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União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros;

União Europeia e dos países e territórios 
ultramarinos que lhe estão associados, 
por um lado, e de países terceiros, por 
outro, e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros

Or. fr

Justificação

A atual decisão de associação ultramarina prevê a participação dos PTU nos programas de 
formação e de educação. A nova proposta de decisão recorda igualmente que os PTU são 
elegíveis para a globalidade dos programas horizontais da União Europeia. Por conseguinte, 
é oportuno especificar no presente texto a participação dos PTU no programa Erasmus Para 
Todos.

Alteração 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros;

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior e da 
investigação (em complemento das ações 
Marie Curie- Skłodowska) mediante o 
aumento da capacidade de atração das 
instituições de ensino superior da União e 
apoiar a sua ação externa, incluindo os seus 
objetivos de desenvolvimento, através da 
promoção da mobilidade e da cooperação 
entre e os estabelecimentos de ensino 
superior da União Europeia e de países 
terceiros e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros

Or. fr

Alteração 410
Malika Benarab-Attou
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros;

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior e da 
investigação, em complemento das ações 
Marie Curie-Skłodowska, mediante o 
aumento da capacidade de atração das 
instituições de ensino superior da União e 
apoiar a sua ação externa, incluindo os seus 
objetivos de desenvolvimento, através da 
promoção da mobilidade e da cooperação 
entre e os estabelecimentos de ensino 
superior da União Europeia e de países 
terceiros e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros

Or. fr

Alteração 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros;

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior e da 
investigação (em complemento das ações 
Marie Curie-Skłodowska) mediante o 
aumento da capacidade de atração das 
instituições de ensino superior da União e 
apoiar a sua ação externa, incluindo os seus 
objetivos de desenvolvimento, através da 
promoção da mobilidade e da cooperação 
entre e os estabelecimentos de ensino 
superior da União Europeia e de países 
terceiros e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros

Or. fr
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Alteração 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior 
mediante o aumento da capacidade de 
atração das instituições de ensino superior 
da União e apoiar a sua ação externa, 
incluindo os seus objetivos de 
desenvolvimento, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre e os 
estabelecimentos de ensino superior da 
União Europeia e de países terceiros e o 
reforço de capacidades específicas em 
países terceiros;

(d) Reforçar a dimensão internacional da 
educação, formação e juventude, 
nomeadamente do ensino superior e da 
investigação (em complemento das ações 
Marie Curie-Skłodowska) mediante o 
aumento da capacidade de atração das 
instituições de ensino superior da União e 
apoiar a sua ação externa, incluindo os seus 
objetivos de desenvolvimento, através da 
promoção da mobilidade e da cooperação 
entre e os estabelecimentos de ensino 
superior da União Europeia e de países 
terceiros e o reforço de capacidades 
específicas em países terceiros

Or. fr

Alteração 413
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Em sintonia com os objetivos 
genéricos, o programa pretende, em 
matéria da formação e educação, apoiar 
organizações que tenham como atividade 
a promoção do intercâmbio transnacional 
de idosos, o seu contributo para a 
cidadania ativa e a concretização, em 
conjunto com as autoridades locais, 
regionais e nacionais, do conceito de uma 
Europa vocacionada para as necessidades 
de todas as gerações, em cidades e 
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municípios que partilhem este objetivo.
Deve, igualmente, abrir caminho a uma 
participação local e regional mais eficaz 
na aplicação tangível e centrada nas 
pessoas da parceria inovadora europeia 
para o envelhecimento ativo e saudável, e 
permitir o desenvolvimento, na prática, do 
conceito de uma Europa vocacionada 
para as necessidades de todas as gerações, 
no âmbito da Estratégia Europa 2020.

Or. de

Alteração 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Melhorar o ensino e a aprendizagem 
das línguas e promover a diversidade 
linguística;

(e) Melhorar o ensino e a aprendizagem 
das línguas, incluindo das línguas co-
oficiais, regionais e minoritárias, a fim de
promover a diversidade linguística;

Or. fr

Alteração 415
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Melhorar o ensino e a aprendizagem 
das línguas e promover a diversidade 
linguística;

(e) Melhorar o ensino e a aprendizagem 
das línguas e promover a diversidade 
linguística, incluindo as línguas regionais, 
minoritárias e migrantes;

Or. en
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Alteração 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Melhorar o ensino e a aprendizagem 
das línguas e promover a diversidade 
linguística;

(e) Melhorar o ensino e a aprendizagem 
das línguas, incluindo as línguas 
tradicionais minoritárias e a linguagem 
gestual, e promover a diversidade 
linguística;

Or. en

Alteração 417
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(f) Promover a excelência no ensino e nas 
atividades de investigação no domínio da 
integração europeia por intermédio das 
atividades Jean Monnet em todo o mundo, 
como referido no artigo 10.º.

(f) Promover a excelência no ensino e nas 
atividades de investigação n União.

Or. en

Alteração 418
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea f) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: número de estudantes que 
receberam formação graças às atividades

Suprimido
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Jean Monnet

Or. en

Alteração 419
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promover a cooperação entre os 
diferentes setores envolvidos na educação, 
na formação, na juventude e no desporto; 

Or. en

Justificação

A alteração visa aumentar a margem de cooperação entre os diferentes setores (ex.: projetos 
envolvendo a educação formal e não formal) e encarregar a Comissão de garantir a presença 
dessas oportunidades em todo o programa.

Alteração 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f -A) Aumentar o acesso ao desporto 
amador, apoiando as organizações não 
lucrativas que oferecem atividades 
desportivas e as que organizam eventos 
desportivos não comerciais;

Or. es

Alteração 421
Doris Pack
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título e parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Setores e «marcas»

No domínio da educação e da formação, o 
programa apoia atividades setoriais e 
horizontais  nos seguintes setores que 
estão associados a marcas específicas:

Or. en

Alteração 422
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Setores e marcas

Or. en

Justificação

A presente alteração acrescenta o programa Erasmus Mundus, dada a importância da 
cooperação internacional no ensino superior.

Alteração 423
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No domínio da educação e da formação, o 
programa será dividido nos seguintes 
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setores associados a marcas específicas:

Or. en

Justificação

A presente alteração acrescenta o programa Erasmus Mundus, dada a importância da 
cooperação internacional no ensino superior.

Alteração 424
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) "Erasmus Mundus" para a 
cooperação internacional no ensino 
superior;

Or. en

Justificação

A presente alteração acrescenta o programa Erasmus Mundus, dada a importância da 
cooperação internacional no ensino superior.

Alteração 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en
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Alteração 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio da educação e da 
formação, o programa inclui os seguintes 
setores associados a marcas específicas:

Or. en

Alteração 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Comenius» para o ensino escolar;

Or. en

Alteração 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Erasmus», para o ensino superior;

Or. en

Alteração 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Proposta de regulamento
Artigo 5 (novo) – n.º 1– alínea a-B)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) «Leonardo da Vinci» para o ensino 
e a formação profissionais (a seguir 
«EFP»)

Or. en

Alteração 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.° 1 – alínea a-C)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) «Grundtvig» para a educação de 
adultos;

Or. en

Alteração 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1-A. No domínio da educação e da
formação, os objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4. º e 5. º passam 
a ter a seguinte redação:

Or. en

Alteração 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No âmbito do programa Comenius 
(ensino básico e secundário), o objetivo 
consiste em melhorar a qualidade do 
ensino básico e secundário e, em 
particular, motivar os alunos para 
aprenderem e adquirirem competências 
de aprendizagem, bem como melhorar os 
métodos pedagógicos e a gestão das 
escolas através de uma maior mobilidade 
na formação dos docentes, de parcerias 
reforçadas entre escolas, do apoio à 
constituição de redes e ao intercâmbio de 
boas práticas;

Or. en

Alteração 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No âmbito do programa Erasmus 
(ensino superior), o objetivo consiste em 
reforçar o Espaço Europeu do Ensino 
Superior e, em particular, reforçar o 
contributo do ensino superior para o 
processo de inovação, bem como 
desenvolver a cooperação com instituições 
de países terceiros através do aumento da 
mobilidade para fins de aprendizagem de 
discentes e docentes entre os países 
participantes e de, ou para, países 
terceiros e uma aumentar a cooperação 
entre os estabelecimentos de ensino 
superior e as empresas;

Or. en
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Alteração 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – alínea a-B)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) No âmbito do programa Leonardo 
da Vinci (EFP), o objetivo consiste em 
apoiar a empregabilidade dos jovens e 
reforçar o contributo da formação 
profissional para o processo de inovação 
através da mobilidade crescente para fins 
de aprendizagem dos formandos e dos 
formadores no contexto da EFP, de uma 
maior cooperação com instituições de 
países terceiros, de uma melhor 
cooperação entre as organizações que 
oferecem oportunidades de aprendizagem, 
as empresas, os parceiros sociais e outras 
entidades relevantes, bem como a 
transparência, a comparabilidade e o 
reconhecimento das qualificações e das 
competências decorrentes da formação 
profissional;

Or. en

Alteração 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.° 1 – alínea a-C)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) No âmbito do programa Grundtvig 
(educação de adultos), o objetivo consiste 
em melhorar os métodos pedagógicos e a 
gestão dos organismos de educação de 
adultos e, em particular, promover 
percursos educativos flexíveis e o 
envelhecimento ativo através de uma 
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maior mobilidade na formação do pessoal 
que trabalha na educação de adultos e do 
reforço da cooperação entre os 
organismos envolvidas na educação de 
adultos, com particular ênfase nas 
necessidades de aprendizagem de grupos 
desfavorecidos, nomeadamente pessoas 
com deficiência, jovens que abandonam 
precocemente a escola, adultos com 
poucas qualificações e idosos.

Or. en

Alteração 436
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en

Alteração 437
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além dos objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, o 
programa continuará a ter como objetivos 
específicos nas áreas da educação, 
formação:

Or. en
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Alteração 438
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio do «Comenius» (ensino 
primário e secundário), os objetivos do 
programa são os seguintes:

Or. en

Alteração 439
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a igualdade, a coesão social 
e a cidadania ativa entre os alunos;

Or. en

Alteração 440
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Melhorar e aumentar as parcerias 
entre escolas, organizações de alunos e 
associações de professores;

Or. en
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Alteração 441
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1-A. No domínio do «Erasmus» (ensino 
superior), os objetivos do programa são os 
seguintes:

Or. en

Alteração 442
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar e acompanhar 
periodicamente o acesso à mobilidade 
para fins aprendizagem no estrangeiro 
para alunos oriundos de meios 
desfavorecidos;

Or. en

Alteração 443
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Melhorar e aumentar a cooperação 
entre estabelecimentos de ensino superior, 
empresas e comunidades locais;

Or. en
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Alteração 444
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1-B. No domínio do «Leonardo da Vinci» 
(EFP), os objetivos do programa são os 
seguintes:

Or. en

Alteração 445
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promover a qualidade dos estágios e 
da aprendizagem.

Or. en

Alteração 446
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en
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Alteração 447
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além dos objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, o 
programa continuará a ter como objetivos 
específicos nos domínios da educação e 
da formação:

Or. en

Alteração 448
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio do «Erasmus» (ensino 
superior), os objetivos do programa são os 
seguintes: 

Or. en

Alteração 449
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar e aumentar a cooperação 
entre estabelecimentos de ensino superior 
e de investigação;

Or. en
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Alteração 450
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1-A. No domínio do «Grundtvig» 
(educação de adultos), os objetivos do 
programa são os seguintes:

Or. en

Alteração 451
Chrysoula Paliadeli

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Incentivar as instituições de ensino 
superior a incluir nos seus currículos 
programas destinados a adultos mais 
velhos;

Or. en

Alteração 452
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-B
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en
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Alteração 453
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além dos objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, o 
programa continuará a ter como objetivos 
específicos nos domínios da educação e 
da formação:

Or. en

Alteração 454
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio do «Erasmus Mundus» 
(cooperação internacional no domínio 
ensino superior), os objetivos do 
programa são os seguintes:

Or. en

Alteração 455
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar a excelência e a qualidade, 
tanto a nível do Espaço Europeu do 
Ensino Superior,  como da sua 
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capacidade de atração num contexto 
global;

Or. en

Alteração 456
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover a qualidade de programas 
de diplomas conjuntos entre 
estabelecimentos de ensino superior de 
países participantes, assim como entre 
estabelecimentos de ensino superior de 
países participantes e de países terceiros;

Or. en

Alteração 457
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – n.º 1 – alínea a-B)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Melhorar e aumentar a mobilidade 
de discentes e de docentes de e para países 
terceiros;

Or. en

Alteração 458
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – n.º 1 – alínea a-C)
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Texto da Comissão Alteração

(a-C) Aumentar a transparência e o 
reconhecimento de qualificações no 
âmbito de diplomas conjuntos de ensino 
superior adquiridas no Espaço Europeu 
do Ensino Superior.

Or. en

Alteração 459
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en

Alteração 460
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além dos objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, o 
programa continuará a ter como objetivos 
específicos nos domínios da educação e 
da formação:

Or. en
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Alteração 461
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio do «Leonardo da Vinci» 
(EFP), os objetivos do programa são os 
seguintes:

Or. en

Alteração 462
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar e aumentar a mobilidade 
dos formandos no contexto da EFP, 
nomeadamente dos jovens desempregados 
à procura do primeiro emprego e dos 
formadores;

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por base a alteração 87 do relator: com esta alteração, os jovens à 
procura de emprego no início da carreira ou que fizeram cursos para se adaptar ao mercado 
de trabalho também passarão a estar abrangidos pelo programa Leonardo da Vinci.

Alteração 463
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en

Alteração 464
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além dos objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, o 
programa continuará a ter como objetivos 
específicos nos domínios da educação e 
da formação:

Or. en

Alteração 465
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O subprograma «Ensino para adultos» 
prosseguirá os seguintes objetivos 
específicos no domínio da educação de 
adultos:

Or. en

Alteração 466
Martin Kastler
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) reforçar a participação europeia entre 
os formandos adultos, incluindo os 
séniores, em particular através de projetos 
de mobilidade entre os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 467
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover a aquisição contínua de 
conhecimentos e a participação na 
aprendizagem entre os adultos, em 
particular dos que são pouco 
especializados e pouco qualificados, 
desenvolvendo uma cultura de 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração 468
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-B)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Promover o equilíbrio entre 
trabalho, vida privada e aprendizagem;

Or. en
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Alteração 469
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-C)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Promover o desenvolvimento de 
sistemas eficazes de aconselhamento ao 
longo da vida;

Or. en

Alteração 470
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-D)

Texto da Comissão Alteração

(a-D) Promover a validação da 
aprendizagem não formal e informal;

Or. en

Alteração 471
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-E)

Texto da Comissão Alteração

(a-E) Promover o envelhecimento ativo, 
autónomo e saudável;

Or. en
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Alteração 472
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-F)

Texto da Comissão Alteração

(a-F) Procurar soluções inovadoras e 
subprogramas que promovam, em toda a 
Europa, uma cultura de envelhecimento 
ativo, de solidariedade e de diálogo entre 
as gerações e para lá das fronteiras.

Or. en

Alteração 473
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)  – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en

Alteração 474
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além dos objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, o 
programa continuará a ter como objetivos 
específicos nos domínios da educação e 
da formação:
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Or. en

Alteração 475
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio do «Grundtvig» (educação 
de adultos), os objetivos do programa são 
os seguintes:

Or. en

Alteração 476
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhorar a literacia dos adultos, 
incluindo a literacia informática, e a 
numeracia dos adultos;

Or. en

Alteração 477
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Promover o envelhecimento ativo e 
aumentar as oportunidades de 
aprendizagem para adultos mais velhos;



PE496.579v01-00 122/157 AM\914151PT.doc

PT

Or. en

Alteração 478
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-B)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Orientar os adultos mais velhos da 
vida ativa para a reforma e garantir todos 
os benefícios de um envelhecimento ativo 
através da aprendizagem informal para 
além da idade da reforma;

Or. en

Alteração 479
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-C)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Abordar as necessidades de 
aprendizagem de grupos desfavorecidos, 
designadamente, das pessoas com 
deficiências, das pessoas que 
abandonaram precocemente o ensino, dos 
pouco qualificados e dos adultos mais 
velhos;

Or. en

Alteração 480
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-D)
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Texto da Comissão Alteração

(a-D) Melhorar e aumentar a mobilidade 
do pessoal que trabalha na educação de 
adultos;

Or. en

Alteração 481
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-E)

Texto da Comissão Alteração

a-E) Melhorar a qualidade e aumentar as 
ações de cooperação entre os organismos 
envolvidos na educação de adultos em 
toda a Europa;

Or. en

Alteração 482
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-F)

Texto da Comissão Alteração

(a-F) Promover percursos de 
aprendizagem flexíveis, nomeadamente, 
uma maior facilidade de acesso ao ensino 
superior para quem não disponha de 
habilitações tradicionais;

Or. en

Alteração 483
Heinz K. Becker
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a-G)

Texto da Comissão Alteração

(a-G) Melhorar as abordagens 
pedagógicas e a gestão dos organismos de 
educação de adultos.

Or. en

Alteração 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en

Alteração 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio do «Grundtvig» (educação 
de adultos), os objetivos do programa são 
os seguintes:

Or. en

Alteração 486
Zoltán Bagó, László Tőkés
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Abordar as questões das necessidades 
de aprendizagem de grupos 
desfavorecidos, designadamente, as 
minorias nacionais tradicionais e étnicas, 
as pessoas com deficiências, as pessoas 
que abandonaram a escola precocemente, 
os adultos pouco qualificados e aos 
adultos mais velhos;

Or. en

Alteração 487
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en

Alteração 488
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além dos objetivos do programa 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, o 
programa continuará a ter como objetivos 
específicos nos domínios da educação e 
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da formação:

Or. en

Alteração 489
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No domínio do «Comenius» (ensino 
primário e secundário), os objetivos do 
programa são os seguintes: 

Or. en

Alteração 490
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar e aumentar as parcerias 
entre escolas, incluindo a cooperação 
através de parcerias entre 
estabelecimentos de ensino na União 
Europeia e em países terceiros.

Or. cs

Alteração 491
Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) mobilidade individual para fins de 
aprendizagem,

a) mobilidade de todos os indivíduos para 
fins de aprendizagem, em igualdade de 
condições e independentemente do seu 
local de origem.

Or. es

Justificação

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

Alteração 492
Lorenzo Fontana

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) cooperação para a inovação e boas 
práticas,

(b) cooperação para a inovação e 
intercâmbio de boas práticas,

Or. it

Alteração 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
As ações definidas no artigo 6.º, n.º 1, 
abrangem os projetos transversais que  
aproximam os diversos setores da 
educação e da formação ou projetos 
setoriais que abordam um dos setores 
associados às marcas.

Or. en

Alteração 494
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No domínio do «Erasmus» (ensino 
superior), a mobilidade individual para 
fins de aprendizagem entre os países 
participantes apoia:

Or. en

Alteração 495
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade dos estudantes do ensino 
superior na forma de estudos numa 
instituição participante, da aprendizagem 
profissional ou dos estágios no 
estrangeiro. Tal pode incluir também 
outras atividades de mobilidade conexas, 
tais como os programas intensivos 
("Escolas de Verão") ou de divulgação 
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voluntária de informação nas escolas 
pelos alunos ("A Europa encontra a 
Escola"). O grau de mobilidade a nível de 
mestrado é apoiado através do mecanismo 
de garantia de empréstimo a estudantes 
referido no artigo 14.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 496
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A – alínea a-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) mobilidade de estudantes e de 
pessoal de e para países terceiros, 
incluindo a mobilidade organizada na 
base de diplomas conjuntos, duplos ou 
múltiplos de elevada qualidade ou 
convites à apresentação de candidaturas 
conjuntos (Erasmus Mundus).

Or. en

Alteração 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades

(a) mobilidade dos estudantes do ensino 
superior na forma de estudos numa 
instituição participante, da aprendizagem 
profissional ou dos estágios no 
estrangeiro entre os países participantes,
tal como referido no artigo 18.º. O grau de 
mobilidade a nível de mestrado será 
apoiado através do mecanismo de garantia 
de empréstimo a estudantes referido no 
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da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

artigo 14.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, 
como referido no artigo 18.º. Esta 
mobilidade pode assumir a forma de 
estudos numa instituição participante, 
estágios no estrangeiro ou participação 
em atividades da juventude, 
nomeadamente de voluntariado. O grau 
de mobilidade a nível de mestrado será 
apoiado através do mecanismo de 
garantia de empréstimo a estudantes 
referido no artigo 14.º, n.º 3.

(a) Mobilidade dos estudantes do ensino 
superior, incluindo dos estudantes em 
cursos de mestrado ou dos doutorandos, 
sob a forma de estudos numa instituição 
participante, de emprego como assistente 
ou de estágios no estrangeiro. As bolsas 
devem ser igualmente extensíveis aos 
estudantes que pretendam seguir um 
curso de mestrado noutro país 
participante no programa;

Or. fr

Alteração 499
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 



AM\914151PT.doc 131/157 PE496.579v01-00

PT

seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado.

Or. en

Alteração 500
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades 
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades 
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado.

Or. fr

Justificação

A introdução de garantias de empréstimos não é uma resposta pertinente às necessidades de 
mobilidade. Apresenta um forte risco de endividamento dos futuros trabalhadores ativos 
europeus, particularmente prejudicial em período de crise. Esse risco será tanto maior para 
os menos favorecidos, excluídos, de facto, dessa oportunidade de mobilidade. Seria mais 
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pertinente atribuir os recursos financeiros desse mecanismo ao financiamento das bolsas de 
mobilidade.

Alteração 501
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades 
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior, incluindo os 
doutorandos,  e dos que seguem formação 
profissional, bem como de pessoas que 
procuram emprego e jovens participantes 
em atividades não formais entre os países 
participantes, como referido no artigo 18.º. 
Esta mobilidade pode assumir a forma de 
estudos numa instituição participante, 
estágios no estrangeiro ou participação em 
atividades da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado, nomeadamente 
a título experimental, através do 
mecanismo de garantia de empréstimos a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.
Este projeto não visa de modo algum 
substituir os dispositivos relativos às 
bolsas.

Or. fr

Alteração 502
Isabelle Thomas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, bem como

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, das pessoas 
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de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades 
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

que procuram um emprego mediante 
inscrição num programa de formação, 
bem como de jovens participantes em 
atividades não formais entre os países 
participantes, como referido no artigo 18.º. 
Esta mobilidade pode assumir a forma de 
estudos numa instituição participante, 
estágios no estrangeiro ou participação em 
atividades da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) mobilidade transnacional dos estudantes 
do ensino superior e dos que seguem 
formação profissional, bem como de 
jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades 
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

a) mobilidade transnacional dos estudantes 
do ensino superior e dos que seguem 
formação profissional, bem como de 
jovens participantes em atividades não 
formais, de jovens atletas amadores e 
treinadores entre os países participantes, 
como referido no artigo 18.º. Esta 
mobilidade pode assumir a forma de 
estudos numa instituição participante, 
estágios no estrangeiro ou participação em 
atividades da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

Or. es

Alteração 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior e dos que 
seguem formação profissional, bem como 
de jovens participantes em atividades não 
formais entre os países participantes, como 
referido no artigo 18.º. Esta mobilidade 
pode assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades 
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

(a) mobilidade transnacional dos 
estudantes do ensino superior (incluindo 
doutorandos) e dos que seguem formação 
profissional, bem como de jovens 
participantes em atividades não formais 
entre os países participantes, como referido 
no artigo 18.º. Esta mobilidade pode 
assumir a forma de estudos numa 
instituição participante, estágios no 
estrangeiro ou participação em atividades 
da juventude, nomeadamente de 
voluntariado. O grau de mobilidade a nível 
de mestrado será apoiado através do 
mecanismo de garantia de empréstimo a 
estudantes referido no artigo 14.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 505
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Mobilidade transnacional do pessoal 
escolar dos países participantes referida 
no artigo 18.º. Esta mobilidade pode 
assumir a forma de ensino ou 
participação nas atividades de 
desenvolvimento profissional no 
estrangeiro.

Suprimido

Or. en

Alteração 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Mobilidade transnacional do pessoal 
escolar dos países participantes referida no 
artigo 18.º. Esta mobilidade pode assumir a 
forma de ensino ou participação nas 
atividades de desenvolvimento profissional 
no estrangeiro.

(b) Mobilidade do pessoal envolvido nos  
setores escolar, da EFP, e da educação de 
adultos dos países participantes referida no 
artigo 18.º Esta mobilidade pode assumir a 
forma de ensino ou participação nas 
atividades de desenvolvimento profissional 
no estrangeiro.

Or. en

Alteração 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) mobilidade dos alunos no contexto 
da vocação e da formação profissionais 
na forma de estudos numa instituição 
participante, da aprendizagem 
profissional ou dos estágios no 
estrangeiro entre os países participantes, 
tal como referido no artigo 18.º .

Or. en

Alteração 508
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes e 
jovens para e de países terceiros no âmbito 
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no âmbito do ensino superior, incluindo a 
mobilidade organizada na base de diplomas 
conjuntos, duplos ou múltiplos de elevada 
qualidade ou convites à apresentação de 
candidaturas conjuntos, bem como 
aprendizagem não formal.

do ensino superior, incluindo a mobilidade 
organizada na base de diplomas conjuntos, 
duplos ou múltiplos de elevada qualidade 
ou convites à apresentação de candidaturas 
conjuntos, bem como aprendizagem não 
formal.

Or. en

Alteração 509
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior, incluindo a 
mobilidade organizada na base de diplomas 
conjuntos, duplos ou múltiplos de elevada 
qualidade ou convites à apresentação de 
candidaturas conjuntos, bem como 
aprendizagem não formal.

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
alunos adultos - incluindo alunos no 
âmbito do ensino e formação profissionais 
e educação de adultos, e pessoal para e de 
países terceiros – em particular, no âmbito 
da política de vizinhança, dos países do 
sul do Mediterrâneo, no âmbito do ensino 
superior, incluindo a mobilidade 
organizada na base de diplomas conjuntos, 
duplos ou múltiplos de elevada qualidade 
ou convites à apresentação de candidaturas 
conjuntos, bem como aprendizagem não 
formal.

Or. fr

Alteração 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
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jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior, incluindo a 
mobilidade organizada na base de diplomas 
conjuntos, duplos ou múltiplos de elevada 
qualidade ou convites à apresentação de 
candidaturas conjuntos, bem como 
aprendizagem não formal.

jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior, da formação 
profissional e da aprendizagem, incluindo 
a mobilidade organizada na base de 
diplomas conjuntos, duplos ou múltiplos de 
elevada qualidade ou convites à 
apresentação de candidaturas conjuntos, 
bem como aprendizagem não formal.

Or. fr

Justificação

O objetivo do programa comum consiste em facilitar a mobilidade pública. A mobilidade dos 
estudantes, dos jovens e do pessoal do domínio da formação e do ensino profissionais deve 
ser apoiada em direção dos países terceiros ou com origem nestes, a mesmo título que a 
mobilidade no domínio do ensino superior.

Alteração 511
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior, incluindo a 
mobilidade organizada na base de diplomas 
conjuntos, duplos ou múltiplos de elevada 
qualidade ou convites à apresentação de 
candidaturas conjuntos, bem como 
aprendizagem não formal.

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior e vocacional, 
incluindo a mobilidade organizada na base 
de diplomas conjuntos, duplos ou múltiplos 
de elevada qualidade ou convites à 
apresentação de candidaturas conjuntos, 
bem como aprendizagem não formal.

Or. en

Alteração 512
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior, incluindo a 
mobilidade organizada na base de diplomas 
conjuntos, duplos ou múltiplos de elevada 
qualidade ou convites à apresentação de 
candidaturas conjuntos, bem como 
aprendizagem não formal.

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior e vocacional, 
incluindo a mobilidade organizada na base 
de diplomas conjuntos, duplos ou múltiplos 
de elevada qualidade ou convites à 
apresentação de candidaturas conjuntos, 
bem como aprendizagem não formal.

Or. en

Alteração 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 
no âmbito do ensino superior, incluindo a 
mobilidade organizada na base de diplomas 
conjuntos, duplos ou múltiplos de elevada 
qualidade ou convites à apresentação de 
candidaturas conjuntos, bem como 
aprendizagem não formal.

2. Esta ação apoiará igualmente a 
mobilidade transnacional de estudantes, 
jovens e pessoal para e de países terceiros 
(nomeadamente, no âmbito da política de 
vizinhança, dos países do sul do 
Mediterrâneo) no âmbito do ensino 
superior, incluindo a mobilidade 
organizada na base de diplomas conjuntos, 
duplos ou múltiplos de elevada qualidade 
ou convites à apresentação de candidaturas 
conjuntos, bem como aprendizagem não 
formal.

Or. fr

Alteração 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente ação apoia igualmente a 
mobilidade dos estudantes e do pessoal do 
ensino profissional e técnico para países 
terceiros ou destes provenientes. 

Or. fr

Justificação

A consolidação dos intercâmbios e a cooperação com os países terceiros no âmbito do ensino 
e da formação profissionais (VET) é um dos objetivos fixados no comunicado de Bordéus. O 
comunicado de Bruges veio, em seguida, recordar a importância de internacionalizar o VET, 
pois estes sistemas, enquanto intervenientes no mercado mundial da educação e da formação,
devem tecer laços além-fronteiras e ser mais atrativos para os estudantes de países terceiros.

Alteração 515
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No domínio do «Leonardo da Vinci» 
(EFP), a mobilidade individual para fins 
de aprendizagem entre os países 
participantes apoia:

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por base a alteração 110 do relator: com esta alteração, os jovens à 
procura de emprego no início da carreira ou que fizeram cursos para se adaptar ao mercado 
de trabalho também passarão a estar abrangidos pelo programa Leonardo da Vinci.

Alteração 516
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade de estudantes, incluindo 
jovens desempregados à procura de 
emprego no início de sua carreira e 
aprendizes, na forma de estudos ou na 
sequência da aprendizagem profissional 
numa instituição parceira ou de um 
estágio no exterior.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por base a alteração 110 do relator: com esta alteração, os jovens à 
procura de emprego no início da carreira ou que fizeram cursos para se adaptar ao mercado 
de trabalho também passarão a estar abrangidos pelo programa Leonardo da Vinci.

Alteração 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A – parte introdutória (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No âmbito de Leonardo da Vinci 
(VET), a mobilidade individual para fins 
de aprendizagem entre países 
participantes presta apoio a:

Or. fr

Alteração 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade dos alunos da formação 
profissional, dos alunos em aprendizagem 
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e das pessoas que procuram emprego sob 
a forma de estudos num estabelecimento  
participante, de estágios ou de contratos 
de aprendizagem no estrangeiro.

Or. fr

Alteração 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A cooperação para a inovação e boas 
práticas apoia:

1. A cooperação para a inovação e boas 
práticas aplica-se aos programas 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e 
Grundvig, quer numa perspetiva 
transversal, quer num dado setor e 
assumirá a forma de:

Or. en

Alteração 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as parcerias estratégicas entre as 
organizações envolvidas no ensino,
formação e/ou atividades para jovens, ou 
outros setores pertinentes que desenvolvem 
e executam iniciativas conjuntas e
promovem intercâmbios de experiências e
saber-fazer;

(a) Parcerias estratégicas entre as 
organizações e/ou instituições envolvidas
na educação e formação ou outros
intervenientes pertinentes, nomeadamente, 
parceiros sociais para desenvolver e 
executar iniciativas conjuntas e promover 
a aprendizagem entre pares e os
intercâmbios de experiências; as parcerias 
estratégicas para as escolas podem incluir 
o intercâmbio individual e de turmas 
visando o reforço das competências 
linguísticas e a sensibilização 
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intercultural e também projetos conjuntos 
de aprendizagem para os alunos e os seus 
professores;

Or. en

Alteração 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as parcerias estratégicas entre as 
organizações envolvidas no ensino, 
formação e/ou atividades para jovens, ou 
outros setores pertinentes que 
desenvolvem e executam iniciativas 
conjuntas e promovem intercâmbios de 
experiências e saber-fazer;

(a) parcerias estratégicas entre 
organizações envolvidas no ensino e na 
formação ou outros intervenientes 
relevantes, em particular as parcerias 
entre autoridades locais e regionais, bem 
como os parceiros sociais e os atores da 
sociedade civil que exercem atividade no 
domínio da educação e da formação 
profissional, que desenvolvem e executam 
iniciativas conjuntas e promovem 
intercâmbios de experiências e saber-fazer;

Or. fr

Alteração 522
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as parcerias estratégicas entre as
organizações envolvidas no ensino,
formação e/ou atividades para jovens, ou 
outros setores pertinentes que 
desenvolvem e executam iniciativas 
conjuntas e promovem intercâmbios de 
experiências e saber-fazer;

(a) parcerias estratégicas entre 
organizações envolvidas no ensino e na 
formação ou, outros intervenientes 
relevantes, incluindo as organizações da 
sociedade civil e os parceiros sociais, que 
desenvolvem e executam iniciativas 
conjuntas e promovem intercâmbios de 
experiências e saber-fazer; neste âmbito, 
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deve ser prestada atenção especial a ações 
e projetos de promoção da cooperação 
entre os diferentes setores da educação, 
da juventude e do desporto;

Or. en

Alteração 523
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as parcerias estratégicas entre as 
organizações envolvidas no ensino, 
formação e/ou atividades para jovens, ou 
outros setores pertinentes que desenvolvem 
e executam iniciativas conjuntas e 
promovem intercâmbios de experiências e 
saber-fazer;

(a) as parcerias estratégicas entre as 
organizações e/ou instituições envolvidas 
na educação e formação ou outros setores 
pertinentes, para desenvolver e executar
iniciativas conjuntas e promover a 
aprendizagem entre pares e os 
intercâmbios de experiências;

Or. fr

Alteração 524
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as parcerias estratégicas entre as 
organizações envolvidas no ensino, 
formação e/ou atividades para jovens, ou 
outros setores pertinentes que desenvolvem 
e executam iniciativas conjuntas e 
promovem intercâmbios de experiências e 
saber-fazer;

(a) as parcerias estratégicas entre as
autoridades públicas e privadas e as
organizações responsáveis pelo no ensino 
ou nele envolvidas , formação e/ou 
atividades para jovens, ou outros setores
pertinentes que desenvolvem e executam 
iniciativas conjuntas e promovem 
intercâmbios de experiências e saber-fazer;

Or. en
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Justificação

As autoridades públicas e, em particular, os governos locais, concebem e coordenam planos 
de desenvolvimento local abrangentes que estabelecem as prioridades de ação em muitos 
domínios políticos, incluindo a educação e a formação. Reúnem, em particular, as escolas, as 
universidades, os centros de investigação e as empresas.

Alteração 525
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) parcerias transnacionais entre empresas
e instituições de educação, na forma de:

(b) parcerias transnacionais entre o mundo 
do trabalho e instituições de ensino e 
formação, na forma de:

Or. fr

Alteração 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) parcerias transnacionais entre 
empresas e instituições de educação, na 
forma de:

(b) parcerias entre empresas e instituições 
de educação, na forma de alianças de 
conhecimento entre, em especial, 
estabelecimentos de ensino superior e 
empresas para a promoção da 
criatividade, da inovação, da educação 
baseada na experiência e do 
empreendedorismo, que proporcionem 
verdadeiras oportunidades de 
aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

Or. en
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Alteração 527
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) parcerias transnacionais entre empresas 
e instituições de educação, na forma de:

(b) parcerias transnacionais entre empresas 
e instituições de educação, autoridades 
públicas, incluindo governos locais, na 
forma de:

Or. en

Justificação

Esta alteração deve-se ao facto de, em muitos Estados-Membros, a intervenção na educação 
não ser apenas uma competência a nível do governo nacional, mas também regional e local.

Alteração 528
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– alianças de conhecimento entre 
estabelecimentos de ensino superior e 
empresas para promoção da criatividade, 
da inovação e do empreendedorismo, que 
proporcionem verdadeiras oportunidades 
de aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

– alianças de conhecimento, especialmente
entre instituições de ensino superior e o 
mundo do trabalho,  para promoção da 
criatividade, da inovação e do 
empreendedorismo, que proporcionem 
verdadeiras oportunidades de 
aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

Or. fr

Alteração 529
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1



PE496.579v01-00 146/157 AM\914151PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

– alianças de conhecimento entre 
estabelecimentos de ensino superior e 
empresas para promoção da criatividade, 
da inovação e do empreendedorismo, que 
proporcionem verdadeiras oportunidades 
de aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

– alianças de conhecimento, em particular
entre estabelecimentos de ensino superior e 
empresas para promoção da criatividade, 
da inovação e do empreendedorismo, que 
proporcionem verdadeiras oportunidades 
de aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

Or. en

Alteração 530
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– alianças de conhecimento entre 
estabelecimentos de ensino superior e 
empresas para promoção da criatividade, 
da inovação e do empreendedorismo, que 
proporcionem verdadeiras oportunidades 
de aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

– alianças de conhecimento, em particular
entre estabelecimentos de ensino superior e 
empresas para promoção da criatividade, 
da inovação e do empreendedorismo, que 
proporcionem verdadeiras oportunidades 
de aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

Or. en

Alteração 531
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Alianças de competências setoriais entre
estabelecimentos de ensino e formação e
empresas que promovam a 
empregabilidade, criem novos curricula
setoriais específicos, desenvolvam novas

– Alianças de competências setoriais entre
prestadores de educação e formação e o 
mundo do trabalho, com o objetivo de 
promover a empregabilidade, contribuir 
para criar novos currículos setoriais 
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formas de ensino profissional e formação, e
apliquem os instrumentos de 
reconhecimento da União em larga escala.

específicos ou transsetoriais, desenvolver
formas inovadoras de ensino profissional e 
formação profissional, e aplicar os 
instrumentos da União para a 
transparência e o reconhecimento. Estas 
devem operar no respeito das disposições
em matéria de políticas internas dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 532
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– alianças de competências setoriais entre 
estabelecimentos de ensino e formação e 
empresas que promovam a 
empregabilidade, criem novos curricula 
setoriais específicos, desenvolvam novas 
formas de ensino profissional e formação, e 
apliquem os instrumentos de 
reconhecimento da União em larga escala.

– alianças de competências setoriais entre 
estabelecimentos de ensino e formação e o 
mundo do trabalho que promovam a 
empregabilidade, contribuam para criar 
novos curricula setoriais específicos ou 
transectoriais, desenvolvam novas formas 
de ensino profissional e formação, e 
apliquem os instrumentos de 
reconhecimento da União em larga escala..

Or. fr

Alteração 533
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Alianças de competências setoriais entre 
estabelecimentos de ensino e formação e 
empresas que promovam a 
empregabilidade, criem novos curricula 
setoriais específicos, desenvolvam novas 

Alianças de competências setoriais entre 
estabelecimentos de ensino e formação e 
empresas que promovam a 
empregabilidade, criem novos curricula 
setoriais específicos, desenvolvam novas 



PE496.579v01-00 148/157 AM\914151PT.doc

PT

formas de ensino profissional e formação, 
e apliquem os instrumentos de 
reconhecimento da União em larga escala.

formas de ensino e formação, e apliquem 
os instrumentos de reconhecimento da 
União em larga escala.

Or. en

Alteração 534
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Alianças de competências setoriais entre 
estabelecimentos de ensino e formação e 
empresas que promovam a 
empregabilidade, criem novos curricula 
setoriais específicos, desenvolvam novas 
formas de ensino profissional e formação, 
e apliquem os instrumentos de 
reconhecimento da União em larga escala.

– Alianças de competências setoriais entre 
estabelecimentos de ensino e formação e 
empresas que promovam a 
empregabilidade, criem novos curricula 
setoriais específicos, desenvolvam novas 
formas de ensino e formação, e apliquem 
os instrumentos de reconhecimento da 
União em larga escala.

Or. en

Alteração 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Deve ser prestada particular 
atenção às parcerias criadas no seio de 
Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial (AECT).

Or. fr

Alteração 536
Malika Benarab-Attou
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) parcerias entre autoridades 
regionais e locais responsáveis por todos 
os aspetos da educação, tendo em vista 
encorajar a cooperação inter-regional, 
incluindo a cooperação entre regiões 
transfronteiras ("parcerias Regio");

Or. fr

Alteração 537
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) plataformas de suporte TI, incluindo a 
geminação eletrónica de escolas, 
abrangendo setores da educação e da 
juventude, que permitam a aprendizagem 
mútua, a mobilidade virtual e o 
intercâmbio das melhores práticas, bem 
como a abertura aos países vizinhos 
participantes.

(c) plataformas de suporte TI, incluindo, 
em especial, a geminação eletrónica de 
escolas, abrangendo todos os setores da 
educação e permitindo a aprendizagem 
mútua, a mobilidade virtual e o 
intercâmbio das melhores práticas, bem 
como a abertura aos países vizinhos 
participantes. Estes instrumentos não 
podem, porém, substituir a mobilidade 
para fins de aprendizagem, que é a base 
do programa.

Or. cs

Alteração 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) plataformas de suporte TI, incluindo a 
geminação eletrónica de escolas, 
abrangendo setores da educação e da 
juventude, que permitam a aprendizagem 
mútua, a mobilidade virtual e o 
intercâmbio das melhores práticas, bem 
como a abertura aos países vizinhos 
participantes.

(c) Plataformas de apoio informático, 
nomeadamente geminação eletrónica de 
escolas, para todos os setores da educação 
e da formação e para a aprendizagem 
interpares, a mobilidade virtual e o 
intercâmbio de melhores práticas, bem 
como para o acesso de participantes de 
países vizinhos.

Or. en

Alteração 539
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) plataformas de suporte TI, incluindo a 
geminação eletrónica de escolas, 
abrangendo setores da educação e da 
juventude, que permitam a aprendizagem 
mútua, a mobilidade virtual e o 
intercâmbio das melhores práticas, bem 
como a abertura aos países vizinhos 
participantes.

(c) plataformas de suporte TI, incluindo a 
geminação eletrónica de escolas, 
abrangendo setores da educação e da 
formação, que permitam a aprendizagem 
mútua, a mobilidade virtual e o 
intercâmbio das melhores práticas, bem 
como a abertura aos países vizinhos 
participantes.

Or. fr

Alteração 540
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No domínio do «Comenius» (ensino 
escolar), as ações descritas no n.º 1 devem 
incluir entre outros:
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Or. en

Alteração 541
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) parcerias entre escolas, tendo em vista 
desenvolver projetos conjuntos de 
aprendizagem para alunos e os seus 
professores («parcerias escolares 
Comenius»);

Or. en

Alteração 542
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) projetos multilaterais que elaboram e 
divulgam as melhores práticas no domínio 
da educação, incluindo novos métodos ou 
materiais didáticos; projetos multilaterais 
que elaboram, promovem e divulgam 
novos cursos ou conteúdos para a 
formação de professores.

Or. en

Alteração 543
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No domínio do «Comenius» (ensino 
escolar), as ações descritas no n.º 1 devem 
incluir entre outros:

Or. en

Justificação

O objetivo da alteração é apoiar ações específicas de intercâmbio de boas práticas não só 
relacionadas com o ensino e a sua formação, mas também as que visam contribuir para o 
objetivo de promover a equidade, a coesão social e a cidadania ativa entre os alunos.

Alteração 544
Katarína Neveďalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) projetos multilaterais que visa o 
desenvolvimento, a promoção e a 
divulgação de boas práticas para 
melhorar a equidade, a coesão social e a 
cidadania ativa.

Or. en

Justificação

O objetivo da alteração é apoiar ações específicas de intercâmbio de boas práticas não só 
relacionadas com o ensino e a sua formação, mas também as que visam contribuir para o 
objetivo de promover a equidade, a coesão social e a cidadania ativa entre os alunos.

Alteração 545
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A – parte introdutória (nova)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No domínio do «Comenius» (ensino 
escolar), as ações descritas no n.º 1 devem 
incluir entre outros:

Or. en

Alteração 546
Olga Sehnalová

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade de alunos no contexto das 
parcerias descritas no n.º 1, alínea a) e 
b-A), e na alínea a) do presente número, 
incluindo a mobilidade a longo prazo, por 
um período que pode ir até um ano;

Or. cs

Alteração 547
Malika Benarab-Attou

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos 
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos.

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior e de formação da União e 
dos países terceiros, bem como no setor da 
juventude, nomeadamente no que toca aos 
projetos de aprendizagem entre pares e 
projetos educativos conjuntos que 
promovam a cooperação regional, 
sobretudo com os países vizinhos, 
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incluindo os países do sul do 
Mediterrâneo.

Or. fr

Alteração 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos 
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos.

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos 
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos e contribua para o 
desenvolvimento qualitativo e quantitativo 
das oportunidades de colocação de jovens 
em formação profissional.

Or. fr

Alteração 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
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processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos 
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos.

processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos 
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos, incluindo os países do sul 
do Mediterrâneo.

Or. fr

Alteração 550
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos.

2. Esta ação apoia igualmente o 
desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior e de formação profissional
da União e dos países terceiros, bem como 
no setor da juventude, nomeadamente no 
que toca aos projetos de aprendizagem 
entre pares e projetos educativos conjuntos 
que promovam a cooperação regional, 
sobretudo com os países vizinhos.

Or. en

Alteração 551
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta ação apoia igualmente o 2. Esta ação apoia igualmente o 
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desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior da União e dos países 
terceiros, bem como no setor da juventude, 
nomeadamente no que toca aos projetos de 
aprendizagem entre pares e projetos
educativos conjuntos que promovam a 
cooperação regional, sobretudo com os 
países vizinhos.

desenvolvimento e a criação de 
competências, a integração regional, os 
intercâmbios de conhecimentos e os 
processos de modernização, graças a 
parcerias entre os estabelecimentos de 
ensino superior e de formação profissional
da União e dos países terceiros, bem como 
no setor da juventude, nomeadamente no 
que toca aos projetos de aprendizagem 
entre pares e projetos educativos conjuntos 
que promovam a cooperação regional, 
sobretudo com os países vizinhos.

Or. en

Alteração 552
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No domínio do «Erasmus» (ensino 
superior), as ações descritas no n.º 1 
devem incluir entre outros:

Or. en

Alteração 553
Marco Scurria

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Programas intensivos Erasmus 
(“escolas de verão Erasmus”) no âmbito 
das parcerias referidas nas alíneas (a), (b) 
e (ba) do n.° 1, como oportunidade para 
ajudar os estudantes a encontrar 
empregos e as empresas a encontrar os 
empregados apropriados. 



AM\914151PT.doc 157/157 PE496.579v01-00

PT

Or. it

Alteração 554
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No domínio do «Leonardo da Vinci» 
(EFP), as ações descritas no n.º1 devem 
incluir entre outros:

Or. en

Alteração 555
Zoltán Bagó

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) parcerias entre escolas, tendo em vista 
desenvolver projetos conjuntos de 
aprendizagem para alunos e os seus 
professores («parcerias escolares 
Leonardo»);

Or. en


