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PR_COD_1amCom



Legenda dos símbolos utilizados

 * Processo de consulta
*** Processo de aprovação
***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)
***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato).







Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o 
programa "ERASMUS PARA TODOS" - O programa da União para o Ensino, a 
Formação, a Juventude e o Desporto
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0788),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 165.°, n.º 4 e 166.°, n.º 4 do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0436/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 29 de março de 
2012,

– Tendo em conta o parecer do Comité das regiões de 4 de maio de 20122,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento, bem como da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2012),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Alteração 1
Proposta de regulamento
Título


1 JO C 181 de 21.6.2012, p. 154-5.
2 Ainda não publicado em JO.
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Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui o programa 
«ERASMUS PARA TODOS», O programa 
a União para o Ensino, a Formação, a 
Juventude e o Desporto.

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui o «Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida» O 
Programa da União para o Ensino, a 
Formação, a Juventude e o Desporto.

Or. en



Alteração 2
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 setores de 
educação abrangidos pelo programa.

(3) O reconhecimento generalizado da 
opinião pública da «marca» Aprendizagem 
ao Longo da Vida como sinónimo da 
mobilidade em matéria de aprendizagem na 
União faz com que a utilização desta 
«marca» deva também ser mantida para o
novo programa.

Or. en



Alteração 3
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 

(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. A fim de garantir que 
nenhum participante seja excluído de 
qualquer parte das atividades previstas, e 
para evitar a anulação de ações e projetos 
de mobilidade, os Estados-Membros 
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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.

devem ser encorajados a emitir vistos sem 
demoras injustificadas e a instituir 
procedimentos de admissão acelerados,
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.

Or. en

Alteração 4
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.

Or. en




Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 19
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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) 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 
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 associações 
europeias da área da educação e 
formação e à Ação Jean Monnet.

Or. en

Justificação

Suprimir os critérios que limitavam a receção de subvenções de funcionamento destinadas 
apenas a instituições académicas.


Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 21
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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, e facilitarão a 
mobilidade, tanto para efeitos de 
aprendizagem ao longo da vida como para 
efeitos profissionais, em toda a Europa.
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. en

Alteração 8
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 
sistema europeu de transferência e 
acumulação de créditos académicos 
(ECTS).

(22) Para o efeito, recomenda-se que seja 
feito um alargamento da 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, de 15 
de dezembro de 2004, o Registo Europeu 
de Garantia de Qualidade do Ensino 
Superior (EQAR), e a Associação 
Europeia para a Garantia da Qualidade 
no Ensino Superior (ENQA), ao abrigo da 
Recomendação 2006/143/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de fevereiro de 20061, 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 
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profissionais (ECVET), e o Quadro de 
Referência Europeu de Garantia da 
Qualidade para o Ensino e a Formação 
Profissionais (EQAVET), ao abrigo da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de junho de 2009, e o 
sistema europeu de transferência e 
acumulação de créditos académicos 
(ECTS).

 ____________
 1 JO L 64 de 4.3.2006, p. 60.

Or. en




Alteração 9
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 nos 
domínios da cultura e dos meios de 
comunicação, do emprego, da saúde,
investigação e inovação, empresarial, da 
justiça, dos consumidores, e da política de 
desenvolvimento, política de coesão e 
industrial, política de alargamento e das 
relações externas, bem como em 
conformidade com as estratégias macro-
regionais da União, como a Estratégia da 
União Europeia para a Região do Mar 
Báltico e a Estratégia da União Europeia 
para a Região do Danúbio. 

Or. en
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Justificação

O texto foi alinhado pelo Artigo 19.º relativo à complementaridade.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 27


Texto da Comissão Alteração

(27) A necessidade de estabelecer critérios 
de desempenho aplicáveis à repartição do 
orçamento entre os Estados-Membros, no 
caso das ações geridas pelas agências 
nacionais.

(27) É necessário estabelecer critérios de 
desempenho aplicáveis à repartição do 
orçamento entre os Estados-Membros, no 
caso das ações geridas pelas agências 
nacionais.

Or. en

Alteração 11
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.

Or. en

Alteração 12
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 
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regulamento abordará questões 
horizontais e setoriais. Cabe aos Estados-
Membros assegurar uma 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 for caso disso, os parceiros 
sociais devem ser convidados a participar 
nas reuniões na qualidade de 
observadores.

Or. en



Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1


Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui um 
programa de ação da União no domínio da 
educação, formação, juventude e desporto 
designado «Erasmus para Todos» (em 
seguida designado «programa»).

1. O presente regulamento institui um 
programa de ação da União no domínio da 
educação, formação, juventude e desporto 
designado «Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida» (em seguida designado 
«programa»).

Or. en



Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3


Texto da Comissão Alteração

3. O programa abrange o ensino de todos 
os níveis, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, em 
especial o ensino superior, a educação e 
formação profissionais e a educação de 
adultos, bem como o ensino escolar e a 
juventude.

3. O programa deve abranger os seguintes 
domínios:
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 a) Educação e formação de todos os 
níveis, numa perspetiva de aprendizagem 
ao longo da vida, incluindo educação 
escolar, ensino superior, educação e 
formação profissionais (EFP) e educação 
de adultos;

 a-A) Juventude, em especial no contexto 
da aprendizagem não formal e informal, 
da cidadania ativa, da inclusão social e do 
voluntariado;

 a-B) Desporto, em especial o desporto de 
base.

Or. en

Justificação

É necessário uma alteração para identificar claramente os diferentes setores e domínios 
políticos abrangidos pelo programa.


Alteração 15
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 com a finalidade de apoiar a 
ação externa da União, incluindo os seus 
objetivos de desenvolvimento, através da 
cooperação entre a União e países 
terceiros.

Or. en



Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2


Texto da Comissão Alteração

2. «não formal», um contexto de
aprendizagem que é, frequentemente, 
planeado e organizado, mas que não faz 

2. «aprendizagem não formal», uma
aprendizagem que é, frequentemente, 
planeada e organizada, mas que não se 
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parte do sistema de educação e formação 
formal.

realiza no âmbito do contexto da educação 
e formação formal;

Or. en



Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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 aprendizagem profissional, 
estágios de formação ou aprendizagem não 
formal, atividades de aprendizagem ou 
educação, 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 deve abrange ainda o 
intercâmbio de jovens, voluntariado, 
aprendizagem não formal e informal, e 
atividades transnacionais de 
desenvolvimento profissional que 
envolvam animadores de juventude;


Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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, 

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

Or. en



Alteração 19
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;

Or. en



Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 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 e/ou organizações em 
diferentes países participantes 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 diferentes países 
participantes, destinado a atrair fontes de 
apoio adicionais para alcançar os objetivos 
do programa. Este pode ser alargado a 
instituições e/ou organizações de países 
terceiros, com vista a reforçar a qualidade 
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da parceria;

Or. en



Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 19


Texto da Comissão Alteração

19. «empresa», qualquer empresa do setor 
público ou privado que exerça uma 
atividade económica, independentemente 
da dimensão, do estatuto jurídico ou do 
setor económico em que opere, incluindo 
a economia social;

Suprimido

Or. en



Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 20


Texto da Comissão Alteração

20. «aptidões», a capacidade de aplicar 
conhecimentos e utilizar recursos 
adquiridos para concluir tarefas e 
solucionar problemas;

Suprimido

Or. en



Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 21


Texto da Comissão Alteração

21. «competência», a capacidade 
comprovada de utilizar o conhecimento, 
as aptidões e as atitudes com 
responsabilidade e autonomia nos 

Suprimido



PR\909407PT.doc 17/98 PE494.473v01-00

 PT

contextos de aprendizagem, social e 
profissional.

Or. en



Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 23


Texto da Comissão Alteração

23. «resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma e 
natureza, que possam ou não ser 
protegidos, que sejam gerados pela ação, 
bem como os respetivos direitos conexos, 
incluindo direitos de propriedade 
intelectual;

Suprimido

Or. en



Alteração 25
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 e 
reconhecimento da União», 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;

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha a definição dos «instrumentos de transparência da UE» com o 
considerando 22, o artigo 9.º e o artigo 10.º-E, nos quais são designados um número de 
instrumentos de transparência e reconhecimento da União.
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Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 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, Egito, 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, 
Bielorrússia, Egito, Geórgia, Israel, 
Jordânia, Líbano, Líbia, Moldávia, 
Marrocos, Territórios Palestinianos
Ocupados, Síria, Tunísia e Ucrânia;

Or. en



Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 28-A. «desporto de base», o desporto 
organizado praticado a nível local por 
desportistas amadores e desporto para 
todos.

Or. en



Alteração 28
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 os objetivos 
gerais do programa previsto no artigo 4.º.

Or. en



Alteração 29
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 30
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;

Or. en



Alteração 31
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 
nacionais, internacionais e da União;
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Or. en



Alteração 32
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 dos instrumentos de transparência 
e reconhecimento da União.

Or. en



Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 4 – título


Texto da Comissão Alteração

Objetivo geral do Programa Objetivos gerais do programa

Or. en



Alteração 34
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 

1. O programa contribuirá para:
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europeia no desporto.

Or. en

Justificação

As alterações ao artigo 4.º tem por objetivo especificarem os principais objetivos e quadros 
aos quais a Comissão se refere.


Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) Prossecução dos objetivos do quadro 
estratégico da cooperação europeia no 
domínio da educação e formação, 
incluindo, nomeadamente: 

Or. en



Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) – subalínea i) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 i) Tornar a aprendizagem ao longo da 
vida e a mobilidade uma realidade;

Or. en



Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) – subalínea i-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i-A) Melhorar a qualidade e a eficácia da 
educação e da formação;

Or. en



Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) – subalínea i-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i-B) Promover a igualdade, a coesão 
social e a cidadania ativa; e ainda

Or. en



Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) – subalínea i-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i-C) Incentivar a criatividade e a 
inovação, incluindo o espírito 
empreendedor, a todos os níveis da 
educação e da formação;

Or. en
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Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) Prossecução do objetivo do 
desenvolvimento sustentável de países 
terceiros no domínio do ensino; 

Or. en



Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-C) (nova) – subalínea i (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i) Criar mais oportunidades para todos os 
jovens em pé de igualdade, tanto na 
educação como no mercado de trabalho; e 
ainda

Or. en
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Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a-C) (nova) – subalínea i-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i-A) Promover a cidadania ativa, a 
inclusão social e a solidariedade de todos 
os jovens;

Or. en



Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a-D) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-D) Prossecução do objetivo de 
desenvolver a dimensão europeia do 
desporto; 

Or. en



Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a-E) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-E) Promoção dos valores consagrados 
no artigo 2.º do Tratado sobre a União 
Europeia.

Or. en



Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Visa, em particular, contribuir para os 
seguintes objetivos principais da 
estratégia Europa 2020:

Suprimido

(a) Redução das taxas de abandono 
escolar precoce;



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



Or. en

(Ver alterações 33 a 46 do artigo 4.º, n.º1)


Alteração 48
Proposta de regulamento
Capítulo II – título


Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO II 

Educação, formação e juventude Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração estrutural: Ver alteração 62. A intenção é traçar os objetivos específicos para a 
totalidade do programa antes de iniciar um novo capítulo sobre educação e formação.


Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 5 – título


Texto da Comissão Alteração

Objetivos específicos Objetivos específicos do programa

Or. en

Justificação

A intenção é traçar os objetivos específicos para a totalidade do programa antes de iniciar 
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um novo capítulo sobre educação e formação. Objetivos setoriais específicos deverão ser 
acrescentados em todos os capítulos.


Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

O programa continuará a ter como
objetivos específicos nas áreas da 
educação, formação e juventude:

1. Além dos objetivos gerais referidos no 
artigo 4.º, são os seguintes os objetivos 
específicos do programa:

Or. en



Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – 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 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;

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, 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;

Or. en



Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: (Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

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



– Percentagem dos jovens participantes que 
declaram estar mais bem preparado para 
participar na vida social e política



Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – 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 e outras 
partes interessadas;

Or. en



Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: Percentagem das (Os indicadores conexos foram 
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organizações que participaram no 
programa e que desenvolveram/adotaram 
métodos inovadores

transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: número de Estados-
Membros que utilizam os resultados do 
método aberto de coordenação para o 
desenvolvimento das políticas nacionais

(Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: número de estabelecimentos 
de ensino superior externos à UE 
envolvidos em ações de mobilidade e 
cooperação

(Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória
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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 e a consciencialização 
intercultural;

Or. en



Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: Percentagem dos 
participantes que aumentaram as suas 
aptidões linguísticas

(Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 5 – nº 1 – alínea f) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

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

(Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 f-A) Aumentar o acesso ao desporto de 
base, apoiando organizações sem fins 
lucrativos que organizam atividades 
desportivas.

Or. en

(Se for adotado, este objetivo específico também será copiado para um novo anexo que 
incorpora todos os objetivos específicos juntamente com os seus indicadores de avaliação.
Para o indicador de avaliação conexo, queira ver a alteração 235 sobre um novo anexo. )





Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A) Para efeitos de avaliação do 
programa, estão definidos no anexo 
indicadores mensuráveis e pertinentes 
relativamente a cada um dos objetivos 
específicos.

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)

Alteração 62
Proposta de regulamento
Capítulo II (novo) – título (novo)


Texto da Comissão Alteração

 CAPÍTULO II
 Educação e formação

Or. en

(Alterações estruturais: Cf. alteração 48.)
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Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – título (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Artigo 5.°-A
 Setores e «marcas» 

Or. en



Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – parte introdutória (novo)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) «Comenius» para o ensino escolar;

Or. en



Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) «Erasmus», para o ensino superior;
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Or. en



Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) «Leonardo da Vinci» para o ensino e 
a formação profissionais (em seguida 
«EPP»)

Or. en



Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) «Grundtvig» para a educação de 
adultos.

Or. en



Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – título (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Artigo 5.°-B
 Objetivos específicos no domínio da 

educação e da formação

Or. en

Justificação

Por razões de clareza e transparência, é importante definir objetivos específicos no domínio 
da educação e da formação no texto.
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Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – parte introdutória (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Além dos objetivos do programa referidos 
no artigo 4.º e 5.º, o programa continuará 
a ter como objetivos específicos nas áreas 
da educação, formação e juventude:

Or. en

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1 (novo) – parte introdutória (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1. No domínio do «Comenius» (ensino 
escolar), os objetivos do Programa são os 
seguintes:

Or. en

Justificação

Devido às consideráveis diferenças entre setores de ensino abrangidos pelo programa, é 
necessário especificar objetivos setoriais específicos.

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1 (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) melhorar a qualidade do ensino 
escolar, inclusive os primeiros anos da 
aprendizagem e a escolaridade pré-
primária; 

Or. en

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1 (novo) – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 (a-A) motivar alunos a aprender e a 
adquirir capacidades de aprender a 
aprender;

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1 (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) melhorar e aumentar a mobilidade 
do pessoal docente;

Or. en

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1 (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) reforçar e aumentar parcerias entre 
escolas;

Or. en

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1 (novo) – alínea a-D) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-D) promover a mobilidade de alunos no 
contexto das parcerias escolares;

Or. en

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 5-B – ponto 1 – alínea a-E) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-E) reforçar a qualidade e a dimensão 
europeia da formação de professores;

Or. en

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1 (novo) – alínea a-F) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-F) apoiar a criação de redes e 
intercâmbio de boas práticas para 
melhorar as abordagens pedagógicas e a 
gestão das escolas.

Or. en

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-A (novo) – parte introdutória (novo)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Devido às consideráveis diferenças entre setores de ensino abrangidos pelo programa, é 
necessário especificar objetivos setoriais específicos.

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-A (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) reforçar o Espaço Europeu do Ensino 
Superior;

Or. en
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Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-A (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) melhorar e aumentar a mobilidade 
de estudantes e pessoal escolar entre 
países participantes, e de ou para países 
terceiros; 

Or. en

Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-A (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) reforçar a contribuição do ensino 
superior para o processo de inovação;

Or. en

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-A (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) promover a cooperação 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 84
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-A (novo) – alínea a-D) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-D) melhorar e aumentar a cooperação 
entre estabelecimentos de ensino superior 
e empresas;
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Or. en



Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-A (novo) – alínea a-E) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-E) aumentar a transparência e 
reconhecimento de qualificações de 
ensino superior adquiridas no Espaço 
Europeu do Ensino Superior.

Or. en



Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-B (novo) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Devido às consideráveis diferenças entre setores de ensino abrangidos pelo programa, é 
necessário especificar objetivos setoriais específicos.


Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-B (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) melhorar e aumentar a mobilidade de 
estudantes (EFP) e pessoal escolar;

Or. en
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Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-B (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) promover estágios de formação e 
aprendizagens profissionais em empresas;

Or. en



Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-B (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) melhorar e aumentar a cooperação 
entre organismos que oferecem 
oportunidades de aprendizagem, 
empresas, parceiros sociais e outras 
entidades pertinentes; 

Or. en



Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-B (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) reforçar a contribuição do EFP para 
o processo de inovação;

Or. en



Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-B (novo) – alínea a-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-D) melhorar a transparência e o 
reconhecimento das qualificações e 
competências da educação profissional, 
incluindo as que foram adquiridas através 
da aprendizagem não formal e informal.

Or. en

Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – alínea c) (nova) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

 1-C) No domínio do «Grundtvig» 
(educação de adultos), os objetivos do 
Programa são os seguintes:

Or. en

Justificação

Devido às consideráveis diferenças entre setores de ensino abrangidos pelo programa, é 
necessário especificar objetivos setoriais específicos.


Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-C (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) melhorar a literacia dos adultos, 
incluindo a literacia informática, e a 
numeracia dos adultos; 

Or. en



Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-C (novo) – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-C (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) abordar as questões das necessidades 
de aprendizagem de grupos 
desfavorecidos, designadamente, as 
pessoas com deficiências, com um 
abandono precoce do ensino, pouco 
qualificados e adultos mais velhos;

Or. en



Alteração 96
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-C (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) melhorar e aumentar a mobilidade 
do pessoal que trabalha na educação de 
adultos;

Or. en



Alteração 97
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-C (novo) – alínea a-D) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-D) melhorar a qualidade e aumentar em 
termos quantitativos as ações de 
cooperação entre os organismos 
envolvidos na educação de adultos em 
toda a Europa;

Or. en



Alteração 98
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-C (novo) – alínea a-E) (nova)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



Alteração 99
Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo) – ponto 1-C (novo) – alínea a-F) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-F) melhorar as abordagens pedagógicas 
e a gestão das organizações de educação 
de adultos.

Or. en



Alteração 100
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O programa dará prossecução aos seus 
objetivos no domínio da educação, 
formação e juventude, graças aos três tipos 
de ações seguintes:

1. O programa dará prossecução aos seus 
objetivos no domínio da educação e
formação, graças aos três tipos de ações 
seguintes:

Or. en

(Ver alteração 158 que introduz um artigo que descreve as ações no domínio da juventude.)


Alteração 101
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

1. A mobilidade individual para fins de 
aprendizagem presta apoio a:

1. No domínio do «Comenius» (ensino 
escolar), a mobilidade individual para fins 
de aprendizagem entre os países 
participantes apoiará a mobilidade de 
pessoal na forma de ensino ou 
participação nas atividades de 
desenvolvimento profissional no 
estrangeiro.

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 102
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 

Suprimido
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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. en

(Alterações estruturais - o assunto da mobilidade no âmbito da aprendizagem no domínio do 
ensino superior é tratado nas alterações 104 a 107. Para o EFP ver alterações 109, 110, 111, 

para a educação de adultos ver alteração 112, para a juventude ver alterações 162 a 168.)


Alteração 103
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

(Alterações estruturais - o assunto da mobilidade no âmbito da aprendizagem no domínio do 
ensino superior é tratado nas alterações 104 a 107. Para o EFP ver alterações 109, 110, 111, 

para a educação de adultos ver alteração 112, para a juventude ver alterações 162 a 168.)





Alteração 104
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 105
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) – 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 a difusão 
voluntária de informação em escolas 
pelos aprendentes individuais («A Europa 
ao encontro das escolas»). 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

(Ver alteração 102.)

Justificação

Alguns Estados-Membros iniciaram uma ação na qual atuais ou antigos estudantes 
ERASMUS vão a escolas para trabalhar com alunos, e partilhar as suas experiências 
adquiridas durante ou após as estadias no estrangeiro. Esta ação deve ser apoiada pelo 
programa, uma vez que cria um valor acrescentado europeu e promove uma cidadania 
europeia ativa.


Alteração 106
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-A) a mobilidade de pessoal na forma de 
ensino ou participação nas atividades de 
desenvolvimento profissional no 
estrangeiro;

Or. en

(Ver alteração 103.)


Alteração 107
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

(Ver alteração 108.)


Alteração 108
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.

Suprimido

Or. en
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(Ver alteração 107.)


Alteração 109
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) – 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

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 110
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) mobilidade de estudantes e aprendizes 
quer na forma de estudos numa 
instituição participante, de estágios, ou de 
aprendizagem profissional no estrangeiro. 

Or. en

(Ver alteração 102.)


Alteração 111
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) a mobilidade de pessoal na forma de 
ensino ou participação nas atividades de 
desenvolvimento profissional no 
estrangeiro.
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Or. en

(Ver alteração 103.)


Alteração 112
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)


Texto da Comissão Alteração

 2-B) No domínio do «Grundtvig» 
(educação de adultos), a mobilidade 
individual para fins de aprendizagem 
entre países participantes apoia a 
mobilidade de pessoal quer na forma de 
ensino, de participação nas atividades de 
desenvolvimento profissional no 
estrangeiro, ou de aprendizagem 
profissional no estrangeiro.

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 113
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 no domínio da educação e da 
formação apoia:

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 114
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)
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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 
os parceiros sociais, que desenvolvem e 
executam iniciativas conjuntas e 
promovem intercâmbios de experiências e 
saber-fazer;

Or. en

Justificação

Sempre que adequado, os parceiros sociais devem estar envolvidos em ações de parceria.


Alteração 115
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 promoção da criatividade, 
da inovação e do empreendedorismo, que 
proporcionem verdadeiras oportunidades 
de aprendizagem, incluindo o 
desenvolvimento de novos curricula;

Or. en

Justificação

É importante manter a possibilidade de alargar alianças de conhecimento também a outros 
setores da educação que não o do ensino superior.


Alteração 116
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1
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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;

Suprimido

Or. en

(Ver alteração115.)



Alteração 117
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.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração 130.)

Justificação

Devido à reestruturação do texto, as alianças de competências setoriais são alteradas nos 
termos das disposições EFP.


Alteração 118
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 b-A) parcerias entre organismos 
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responsáveis por qualquer aspeto da 
educação, a fim de promover a 
cooperação inter-regional, nomeadamente 
a cooperação entre regiões fronteiriças 
(«parcerias Regio»);

Or. en

Justificação

As bem-sucedidas parcerias Comenius-Regio no quadro do Programa de Aprendizagem ao 
Longo da Vida devem ser alargadas a todos os setores da educação.


Alteração 119
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.

Or. en

Justificação

As questões da juventude são abrangidas no novo capítulo da juventude.


Alteração 120
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) – 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:

Or. en
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Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 121
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) – 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 122
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) mobilidade de alunos no contexto 
das parcerias descritas nas alíneas a) e 
b-A) do n.º 1 e alínea a) do presente 
número;  

Or. en



Alteração 123
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) projetos multilaterais que elaboram e 
divulgam  as melhores práticas no 
domínio da educação, incluindo novos 
métodos ou materiais didáticos;



PE494.473v01-00 52/98 PR\909407PT.doc

PT

Or. en




Alteração 124
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1-A (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) projetos multilaterais que elaboram, 
promovem  e divulgam novos cursos ou 
conteúdos para a formação de 
professores. 

Or. en




Alteração 125
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Reestruturação do texto.
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Alteração 126
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo) – 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

Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 127
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (a) programas intensivos Erasmus 
(«Cursos de verão Erasmus») no contexto 
das parcerias descritas nas alíneas a) e b) 
e b-A) do n.º 1; 

Or. en

Justificação

É importante garantir que as atividades em curso que tenham demonstrado utilidade e 
eficiência vão continuar no contexto do novo programa.


Alteração 128
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

(Alterações estruturais - antigo artigo 8.º, n.º 2. Ver alteração 125.)

Justificação

Reestruturação do texto. As questões relativas à juventude são abrangidas no novo capítulo 
da Juventude.


Alteração 129
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B (novo) – parte introdutória (nova)


Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 130
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) parcerias entre empresas e instituições 
de educação, na forma de alianças de 
competências setoriais entre 
estabelecimentos de ensino e formação, e 
empresas que promovam a 
empregabilidade, criem novos curricula 
setoriais específicos, desenvolvam novos 
métodos de ensino e de formação 
profissional, e apliquem os instrumentos 
de reconhecimento da União em larga 
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escala;

Or. en

(Alterações estruturais - antigo artigo 8.º, n.º1, alínea b). Ver alteração 117.)


Alteração 131
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) Os projetos multilaterais, 
particularmente os que visem melhorar os 
sistemas de formação, centrando-se na 
transferência de inovação que implique 
uma adaptação linguística, cultural e 
jurídica às necessidades nacionais dos 
produtos e processos inovadores 
desenvolvidos em diversos contextos.

Or. en



Alteração 132
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-C (novo) – parte introdutória (nova)


Texto da Comissão Alteração

 2-C) No domínio do «Grundtvig » 
(educação de adultos), as ações descritas 
no n.º 1 devem incluir entre outros:

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, é importante definir atividades setoriais específicas no texto.


Alteração 133
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-C – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a) «Parcerias de aprendizagem 
Grundtvig», centradas em temas-chave da 
educação de adultos;

Or. en



Alteração 134
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-C – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) mobilidade de alunos adultos no 
contexto das parcerias descritas nas 
alíneas a) e b-A) do n.º 1 e alínea a) do 
presente número;  

Or. en



Alteração 135
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-C (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) projetos multilaterais que melhoram 
os sistemas de educação de adultos 
através do desenvolvimento e da 
transferência de inovação e boas práticas.

Or. en



Alteração 136
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

1. O apoio à reforma de políticas inclui as 1. O apoio à reforma de políticas no 
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atividades iniciadas ao nível da União, 
relacionadas com:

domínio da educação e da formação
inclui, entre outros, as atividades iniciadas 
ao nível da União, relacionadas com:

Or. en



Alteração 137
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)


Texto da Comissão Alteração

(a) implementação da agenda política da 
União em matéria de educação, formação e 
juventude (Métodos Abertos de 
Coordenação), bem como os processos de 
Bolonha e Copenhaga e o diálogo 
estrutural com os jovens;

a) implementação da agenda política da 
União em matéria de educação e formação 
no contexto do Método Aberto de 
Coordenação, bem como dos processos de 
Bolonha e Copenhaga, especialmente as 
redes temáticas de peritos e organizações 
com vista a identificar e divulgar boas 
práticas pertinentes e inovação em todos 
os setores da educação;

Or. en



Alteração 138
Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) Implementação, em países 
participantes, dos instrumentos de 
transparência da União, em particular o 
Europass, o Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ), o sistema europeu de 
transferência e acumulação de créditos de 
curso (ECTS), o sistema europeu de 
transferência de créditos no ensino e na 
formação profissionais (ECVET) e o apoio 
às redes da UE;

b) implementação, em países participantes, 
dos instrumentos de reconhecimento e
transparência da União, em particular o 
Europass, o Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ), o sistema europeu de 
transferência e acumulação de créditos de 
curso (ECTS), o sistema europeu de 
transferência de créditos no ensino e na 
formação profissionais (ECVET), o 
Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para o Ensino e a 
Formação Profissionais (EQAVET), o 
Registo Europeu de Garantia de 
Qualidade do Ensino Superior (EQAR), a 



PE494.473v01-00 58/98 PR\909407PT.doc

PT

Associação Europeia para a Garantia da 
Qualidade no Ensino Superior (ENQA) e 
o apoio às redes da UE;

Or. en



Alteração 139
Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

c) diálogo político com as partes 
interessadas europeias pertinentes, no 
domínio da educação, da formação e da 
juventude;

c) diálogo político com as partes 
interessadas europeias pertinentes, no 
domínio da educação e da formação;

Or. en

Justificação

As questões da juventude são abrangidas no novo Capítulo da Juventude.





Alteração 140
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)


Texto da Comissão Alteração

(d) O Fórum Europeu da Juventude, os
Centros Nacionais de Informação sobre o 
Reconhecimento Académico (NARIC), as 
redes Eurydice, Euroguidance e Eurodesk, 
bem como os centros nacionais de apoio à 
geminação eletrónica de escolas, os centros 
nacionais Europass, e os serviços nacionais 
de informação nos países vizinhos e países 
em vias de adesão, países candidatos e 
candidatos potenciais que não participam 
plenamente no programa.

d) Centros Nacionais de Informação sobre 
o Reconhecimento Académico (NARIC), 
as redes Eurydice e Euroguidance, bem 
como os centros nacionais de apoio à 
geminação eletrónica de escolas, os centros 
nacionais Europass, e os serviços nacionais 
de informação nos países vizinhos e países 
em vias de adesão, países candidatos e 
candidatos potenciais que não participam 
plenamente no programa.

Or. en
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Justificação

As questões da juventude são abrangidas no novo Capítulo da Juventude.





Alteração 141
Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar as seguintes instituições 
académicas europeias que prosseguem um 
objetivo de interesse europeu:

c) Apoiar as seguintes instituições que 
prosseguem um objetivo de interesse 
europeu:

Or. en



Alteração 142
Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 ii-A) Instituto Europeu de Administração 
Pública, Maastricht;

Or. en



Alteração 143
Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – subalínea ii-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 ii-B) Academia de Direito Europeu, Trier;

Or. en
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Alteração 144
Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – subalínea ii-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 ii-C) Agência Europeia para o 
Desenvolvimento da Educação em 
Necessidades Educativas Especiais, 
Middelfart;

Or. en



Alteração 145
Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – subalínea ii-D) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 ii-D) Centro Internacional de Formação 
Europeia (CIFE), Nice.

Or. en



Alteração 146
Proposta de regulamento
Capítulo II-A (novo) – título (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Capítulo II-A
 Juventude

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, visibilidade e continuidade, é essencial introduzir um capítulo 
separado sobre a juventude no texto.


Alteração 147
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – título (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 Artigo 10.º-A
 Objetivos específicos

Or. en

Justificação

O setor da juventude precisa de ter objetivos específicos que sejam concretos, eficientes e 
independentes daqueles previstos para os setores da educação.  

Alteração 148
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.º 1 (novo) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

 Além dos objetivos referidos no artigo 4.º 
e 5.º, o programa continuará a ter como 
objetivos específicos na área da 
juventude:

Or. en



Alteração 149
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) promover a mobilidade, a 
aprendizagem intercultural e a 
compreensão mútua entre os jovens de 
diferentes países;

Or. en



Alteração 150
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-A) promover a formação de jovens 
trabalhadores, e a cooperação entre eles; 

Or. en



Alteração 151
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) envolver os jovens com menos 
oportunidades;

Or. en



Alteração 152
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.° 1 (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) envolver os jovens em ações que 
promovam a solidariedade;

Or. en



Alteração 153
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.° 1 (novo) – alínea a-D) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-D) contribuir para a rede das 
organizações juvenis e dos intervenientes 
relevantes;

Or. en
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Alteração 154
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-E) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-E) facilitar o reconhecimento da 
aprendizagem não formal e informal 
entre os jovens;

Or. en



Alteração 155
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-F) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-F) desenvolver intercâmbios e o diálogo 
cultural entre jovens europeus e jovens de 
países terceiros;

Or. en



Alteração 156
Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-G) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-G) desenvolver estruturas de apoio aos 
jovens e reforçar o papel de jovens 
trabalhadores e organizações de países 
terceiros.

Or. en



Alteração 157
Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo) – título (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 Artigo 10.º-B
 Ações do Programa

Or. en



Alteração 158
Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo) – n.º 1 (novo) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

 No domínio da juventude, o programa 
dará prossecução aos seus objetivos 
através dos seguintes tipos de ações:

Or. en

Justificação

A fim de garantir a abordagem integrada que permitirá criar sinergias no âmbito do 
programa, o capítulo da juventude seguirá a estrutura do capítulo da educação e formação 
com base nas três ações principais.


Alteração 159
Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) mobilidade individual para fins de 
aprendizagem: Juventude em Movimento;

Or. en



Alteração 160
Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-A) cooperação para a inovação e boas 
práticas: a juventude colabora;

Or. en



Alteração 161
Proposta de regulamento
Artigo 10-B (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-B) apoio à reforma política.

Or. en



Alteração 162
Proposta de regulamento
Artigo 10-C (novo) – título (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Artigo 10.º-C
 Mobilidade individual para fins de 

aprendizagem: Juventude em Movimento;

Or. en



Alteração 163
Proposta de regulamento
Artigo 10-C (novo) – n.º 1 (novo) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

 1.  Mobilidade individual para fins de 
aprendizagem no domínio da juventude 
deve incluir:

Or. en
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Alteração 164
Proposta de regulamento
Artigo 10-C (novo) – n.° 1 (novo) – alínea a) (nova) – parte introdutória (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) A mobilidade dos jovens envolvidos em 
atividades de aprendizagem não formal e 
informal entre os países participantes, 
incluindo, nomeadamente:

Or. en

Justificação

É importante desenvolver as atividades do capítulo da juventude de forma mais 
pormenorizada.


Alteração 165
Proposta de regulamento
Artigo 10-C (novo) – n.° 1 (novo) – alínea a) (nova) – subalínea i) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i) Intercâmbio de jovens;

Or. en



Alteração 166
Proposta de regulamento
Artigo 10-C (novo) – n.° 1 (novo) – alínea a) (nova) – subalínea i-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i-A) voluntariado, nomeadamente através 
do Serviço Voluntário Europeu;

Or. en



Alteração 167
Proposta de regulamento
Artigo 10-C (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-A) mobilidade de jovens trabalhadores 
nos países participantes; tal mobilidade 
pode incluir atividades de formação e de 
estabelecimento de redes.

Or. en



Alteração 168
Proposta de regulamento
Artigo 10-C (novo) – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A) Esta ação deverá apoiar igualmente 
a mobilidade de jovens e de jovens 
trabalhadores de e para terceiros países.

Or. en

Justificação

É importante manter a dimensão internacional da mobilidade de jovens.


Alteração 169
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – título (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Artigo 10.º-D
 Cooperação para a inovação e boas 

práticas: a juventude colabora;

Or. en



Alteração 170
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.º 1 (novo) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 1. A cooperação para a inovação e boas 
práticas no domínio da juventude deverá 
incluir:

Or. en

Justificação

É importante desenvolver as atividades do capítulo da juventude de forma mais 
pormenorizada.


Alteração 171
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) parcerias estratégicas entre as 
organizações envolvidas em atividades 
para jovens com vista a desenvolver e 
executar iniciativas conjuntas e promover 
intercâmbios de experiências e saber-
fazer, incluindo, nomeadamente: 

Or. en



Alteração 172
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.° 1 (novo) – alínea a) (nova) – subalínea i) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i) parcerias para apoiar a mobilidade com 
base no artigo 10.º-C;

Or. en



Alteração 173
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a) (nova) – subalínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 i-A) iniciativas de jovens e projetos de 
cidadania com vista a desenvolver a 
cidadania ativa, a participação na vida 
democrática e o empreendedorismo;

Or. en



Alteração 174
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.° 1 (novo) – alínea a) (nova) – subalínea i-B) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i-B) projetos com vista a introduzir, 
executar e promover abordagens 
inovativas no domínio da juventude;

Or. en



Alteração 175
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a) (nova) – subalínea i-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i-C)  projetos de inovação social;

Or. en



Alteração 176
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) plataformas de suporte TI, incluindo 
a geminação eletrónica de escolas, que 
permita a aprendizagem mútua, a 
mobilidade virtual e o intercâmbio das 
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melhores práticas.

Or. en

Justificação

Estas formas de cooperação estão também previstas para os setores da educação.


Alteração 177
Proposta de regulamento
Artigo 10-D (novo) – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A) Esta ação deve igualmente apoiar o 
desenvolvimento, a criação de 
competências, a cooperação regional e os 
intercâmbios de conhecimentos, através 
de parcerias entre a União e países
terceiros, em especial com países vizinhos, 
nomeadamente através da aprendizagem 
mútua.

Or. en

Justificação

Este número prevê a cooperação internacional também na parte do programa relativa à 
juventude.


Alteração 178
Proposta de regulamento
Artigo 10-E (novo) – título (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Artigo 10.º-E
 Apoio à reforma de políticas

Or. en



Alteração 179
Proposta de regulamento
Artigo 10-E (novo) – n.° 1 (novo) – parte introdutória (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 1. O apoio à reforma de políticas no 
domínio da juventude deve incluir 
atividades iniciadas ao nível da União, 
relacionadas com:

Or. en



Alteração 180
Proposta de regulamento
Artigo 10-E (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a) a implementação da agenda política da 
União no domínio da juventude, 
utilizando o Método Aberto de 
Coordenação;

Or. en



Alteração 181
Proposta de regulamento
Artigo 10-E (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) a implementação, em países 
participantes, dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência da 
União, em particular o Youthpass;

Or. en



Alteração 182
Proposta de regulamento
Artigo 10-E (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 a-B) o diálogo político com as partes 
interessadas europeias pertinentes e o 
diálogo estrutural com jovens;

Or. en



Alteração 183
Proposta de regulamento
Artigo 10-E (novo) – n.º 1 (novo) – alínea a-C) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-C) o Fórum Europeu da Juventude e as 
ONG europeias de juventude, as redes a 
nível da União, incluindo, em especial, 
centros de recursos para o 
desenvolvimento da animação de 
juventude e a rede Eurodesk.

Or. en

Justificação

Para a continuidade do setor da juventude, é essencial garantir que as ONG recebam 
também no futuro subvenções de funcionamento para o seu trabalho neste domínio.


Alteração 184
Proposta de regulamento
Artigo 10-E (novo) – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A) Esta ação apoia igualmente o 
diálogo político com países terceiros e 
organizações internacionais.

Or. en
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Alteração 185
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o objetivo geral, o 
programa tem os seguintes objetivos 
específicos na área do desporto:

1. Além dos objetivos referidos no 
artigo 4.º e 5.º, o programa centrar-se-á 
essencialmente no desporto de base e 
prosseguirá os seguintes objetivos 
específicos no domínio do desporto:

Or. en



Alteração 186
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: Percentagem dos 
participantes que utilizam resultados de 
projetos transfronteiras no combate às 
ameaças ao desporto

(Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 187
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

Indicadores: percentagem de participantes 
que utilizam os resultados de projetos 
transfronteiras para combater as ameaças 
ao desporto e de carreiras duplas.

(Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)
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Alteração 188
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) – introdução


Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a inclusão social, a igualdade 
de oportunidades e a atividade física para a 
promoção das atividades físicas benéficas 
para a saúde através de uma maior 
participação no desporto.

c) Promover atividades de voluntariado no 
desporto, bem como a inclusão social, a 
igualdade de oportunidades e a atividade 
física para a promoção das atividades 
físicas benéficas para a saúde através de 
uma maior participação no desporto.

Or. en



Alteração 189
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: percentagem de 
participantes que utilizam os resultados de 
projetos transfronteiras para promover a 
inclusão social, a igualdade de 
oportunidades e as taxas de participação.

(Os indicadores conexos foram 
transferidos para um novo anexo.)

Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 190
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A) Para efeitos de avaliação do 
programa, estão definidos no anexo 
indicadores-chave mensuráveis e 
pertinentes para os objetivos específicos.
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Or. en

(Ver alteração 235 que introduz um novo anexo que incorpora todos os objetivos específicos 
juntamente com os seus indicadores de avaliação.)



Alteração 191
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

1. Os objetivos da cooperação no desporto 
são prosseguidos através das seguintes 
atividades transnacionais:

1. Os objetivos da cooperação no domínio 
do desporto são prosseguidos através das 
seguintes atividades transnacionais, que se 
deverão centrar principalmente no 
desporto de base:

Or. en



Alteração 192
Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) apoio a eventos desportivos europeus 
não comerciais que envolvem vários países 
europeus;

b) apoio a eventos desportivos europeus 
não comerciais que envolvem vários países 
europeus e destinados a promover a 
inclusão social e a igualdade de 
oportunidades, tais como eventos 
especiais que envolvam grupos 
desfavorecidos;

Or. en



Alteração 193
Proposta de regulamento
Artigo 12.º – n.º 1 – alínea d)


Texto da Comissão Alteração

(d) apoio à aquisição de competências das 
organizações desportivas;

d) apoio às atividades de voluntariado, 
assim como à aquisição de competências 
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das organizações desportivas;

Or. en



Alteração 194
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)


Texto da Comissão Alteração

(a) 16 741 738 000 euros para ações no 
domínio da educação, formação e 
juventude, como referido no artigo 6.º, n.º 
1;

a) [88,5%] para ações no domínio da 
educação e da formação, como referido no 
artigo 6.º, n.º 1. Deste montante, serão 
atribuídas para os principais setores da 
educação as seguintes dotações mínimas:

Or. en



Alteração 195
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea i) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 i) [42 %] para o ensino superior;

Or. en



Alteração 196
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea ii) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 ii) [21 %] para o ensino e a formação 
profissional;

Or. en
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Alteração 197
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea iii) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 iii) [21 %] para o ensino escolar;

Or. en



Alteração 198
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) – subalínea iv) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 iv) [6 %] para a educação de adultos.

Or. en



Alteração 199
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 a-A) [8,3%] para ações no domínio da 
juventude, como referido no artigo 10.º-B;

Or. en

Justificação

Para a independência do setor da juventude, é essencial assegurar que haja tanto uma 
dotação financeira separada, assim como uma dotação orçamental separada para a 
juventude.


Alteração 200
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) 318 435 000 para as atividades Jean b) [1,8%] para as atividades Jean Monnet, 



PE494.473v01-00 78/98 PR\909407PT.doc

PT

Monnet, como referido no artigo 10.º; como referido no artigo 10.º;

Or. en



Alteração 201
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

c) 238 827 000 euros para ações 
relacionadas com desporto, como referido
no capítulo III.

c) [1,4%] para as atividades desportivas 
referidas no artigo 12.º.

Or. en



Alteração 202
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

2. Além do envelope financeiro, tal como 
indicado no n.º 1, e com o objetivo de 
promover a dimensão internacional do 
ensino superior, será atribuído um 
montante indicativo de EUR 1 812 100 000
proveniente dos vários instrumentos 
externos (Instrumento de Cooperação para 
o Desenvolvimento, Instrumento Europeu 
de Vizinhança, Instrumento de Assistência 
de Pré-Adesão e Instrumento de Parceria), 
às ações de mobilidade para fins de 
aprendizagem dos ou para os países não 
referidos no artigo 18.º, n.º 1, bem como 
para o diálogo político com as 
autoridades/instituições/organizações 
destes países. As disposições do presente 
regulamento aplicam-se à utilização destes
fundos.

2. Além do envelope financeiro, tal como 
indicado no n.º 1, e com o objetivo de 
promover a dimensão internacional do 
ensino superior, deverá ser atribuído um 
montante indicativo de 2%, proveniente do 
montante total atribuído aos instrumentos 
participantes (Instrumento de Cooperação 
para o Desenvolvimento, Instrumento 
Europeu de Vizinhança, Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão e Instrumento 
de Parceria), às ações de mobilidade para 
fins de aprendizagem dos ou para países 
terceiros, bem como para o diálogo 
político com as autoridades, instituições ou
organizações desses países. Enquanto as 
disposições do presente regulamento são 
aplicáveis à utilização dos fundos, os 
objetivos, os princípios e as prioridades 
desses instrumentos participantes devem 
ser respeitados.

Or. en
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Alteração 203
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

O financiamento será disponibilizado 
através de duas dotações plurianuais que 
abrangem apenas os primeiros quatro anos
e os restantes três anos, respetivamente.
Este financiamento será refletido na 
programação indicativa multianual destes
instrumentos, em conformidade com as 
necessidades identificadas e as prioridades 
dos países em questão. As dotações podem 
ser revistas em caso de circunstâncias
imprevistas ou alterações políticas 
importantes decorrentes das prioridades 
externas da UE. A cooperação com os
países não participantes estabelece-se, se 
necessário, por meio de dotações 
adicionais dos países parceiros, que devem
ser disponibilizadas segundo os 
procedimentos a acordar com esses países.

O financiamento deverá ser 
disponibilizado através de duas dotações 
plurianuais que abrangem apenas os 
primeiros quatro anos e os restantes três 
anos, respetivamente. Este financiamento 
deverá ser baseado na programação 
indicativa multianual dos instrumentos 
participantes, em conformidade com as 
necessidades identificadas e as prioridades 
dos países em questão. As dotações podem 
ser revistas em caso de circunstâncias
imprevistas ou alterações políticas 
importantes decorrentes das prioridades 
externas da União. A cooperação com 
países terceiros estabelece-se, se 
necessário, por meio de dotações 
adicionais dos países parceiros, que devem 
ser disponibilizadas segundo os 
procedimentos a acordar com esses países.

Or. en



Alteração 204
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – frase introdutória


Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com a previsão de 
valor acrescentado destes três tipos de 
ações referida no artigo 6.º, n.º 1, e com os 
princípios de massa crítica, concentração, 
eficiência e desempenho, o montante 
indicado no artigo 13.º, n.º 1, alínea a) 
será repartido da seguinte maneira 
indicativa:

3. Em conformidade com a previsão de 
valor acrescentado europeu destes três 
tipos de ações referidas no artigo 6.º, n.º 1 
e no artigo 10.º-B, e com os princípios de 
massa crítica, concentração, eficiência e 
desempenho, os montantes indicados nas 
alíneas a) e a-A) do artigo 13.º, n.º 1, 
deverão ser repartidos da seguinte maneira 
indicativa:
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Or. en

Alteração 205
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 4-A) A dotação financeira para o 
programa deve abranger ainda 
subvenções de funcionamento para ONG 
ativas no domínio da juventude.

Or. en

Justificação

Para a continuidade do setor da juventude, é essencial garantir que as ONG recebam 
também no futuro subvenções de funcionamento para o seu trabalho neste domínio.


Alteração 206
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6


Texto da Comissão Alteração

6. Os fundos para a mobilidade individual 
para fins de aprendizagem referidos no
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), são atribuídos 
para serem geridos pelas agências 
nacionais com base na população e no
custo de vida do Estado-Membro, na 
distância entre as capitais dos Estados-
Membros e no desempenho. O parâmetro 
de desempenho representa 25 % dos 
fundos totais, em conformidade com os 
critérios referidos nos n.ºs 7 e 8.

6. Os fundos para a mobilidade individual 
para fins de aprendizagem referidos na 
alínea a) do artigo 6.º, n.º 1, e na alínea a) 
do artigo 10.º-B, são atribuídos para serem 
geridos pelas agências nacionais com base 
na população e no custo de vida do Estado-
Membro, na distância entre as capitais dos 
Estados-Membros e no desempenho. O 
parâmetro de desempenho representa 25 % 
dos fundos totais, em conformidade com os 
critérios referidos nos n.ºs 7 e 8.

Or. en



Alteração 207
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos requisitos previstos no 
capítulo VII e das obrigações das agências 
nacionais referidas no artigo 22.º, os 
Estados-Membros apresentam à Comissão, 
até 31 de março de 2017 e 30 de junho de 
2019, respetivamente, os relatórios sobre a 
execução e o impacto do programa.

3. Sem prejuízo dos requisitos previstos no 
capítulo VII e das obrigações das agências 
nacionais referidas no artigo 22.º, os 
Estados-Membros apresentam à Comissão, 
até 30 de setembro de 2017, um relatório 
sobre a execução e o impacto do programa.

Or. en



Alteração 208
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 3-A) Até 30 de junho de 2022, o mais 
tardar, a Comissão deverá apresentar 
uma avaliação final do programa ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

Or. en



Alteração 209
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2


Texto da Comissão Alteração

2. Os beneficiários dos projetos apoiados 
através de ações e atividades a que se 
referem os artigos 6.º, 10.º e 12.º, deverão 
garantir uma boa comunicação e difusão 
dos resultados e impacto obtidos.

2. Os beneficiários dos projetos apoiados 
através de ações e atividades como 
referido no artigo 6.º, artigo 10.º, 
artigo 10.º-B e artigo 12.º, deverão garantir 
uma boa comunicação e difusão dos 
resultados e impacto obtidos.

Or. en
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Alteração 210
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

4. Os organismos públicos e privados no 
âmbito dos principais setores educativos 
abrangidos pelo programa usam o nome da 
marca «Erasmus» para efeitos de 
comunicação e difusão da informação 
relacionada com o programa; o nome será 
associado aos principais setores 
educativos, da seguinte maneira:

4. Os organismos públicos e privados no 
âmbito dos principais setores educativos 
abrangidos pelo programa usam o nome da 
marca «Aprendizagem ao Longo da Vida»
para efeitos de comunicação e difusão da 
informação relacionada com o Programa;
para os diferentes setores do Programa, 
deverão ser utilizadas os seguintes nomes 
de marcas:

Or. en



Alteração 211
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – travessão -1 (novo)


Texto da Comissão Alteração

 – «Comenius», associado com o ensino 
escolar;

Or. en

Justificação

Para a coerência do texto, foi respeitada a mesma ordem de setores da educação utilizada no 
artigo 7.º e no artigo 8.º


Alteração 212
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – travessão 1


Texto da Comissão Alteração

– «Erasmus Ensino Superior», associado a 
todos os tipos de ensino superior, na 
Europa e internacionalmente

– "Erasmus", associado a todos os tipos de 
ensino superior, na Europa e 
internacionalmente;

Or. en



PR\909407PT.doc 83/98 PE494.473v01-00

 PT



Alteração 213
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – travessão 2


Texto da Comissão Alteração

– «Erasmus Formação», associado com o 
ensino e a formação profissionais e a 
educação de adultos

– «Leonardo da Vinci», associado com o 
ensino e a formação profissionais;

Or. en



Alteração 214
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – travessão 3


Texto da Comissão Alteração

– «Erasmus Escolas», associado com o 
ensino escolar

Suprimido

Or. en

(Ver alteração 211.)


Alteração 215
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – travessão 3-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 – «Grundtvig», associado com a educação 
de adultos;

Or. en

Justificação

É importante manter uma «marca» setorial distinta para a educação de adultos.


Alteração 216
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4 – travessão 4
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Texto da Comissão Alteração

– «Erasmus Participação da Juventude», 
associado com a aprendizagem não formal 
da juventude

– «Juventude em Ação», associado com a 
aprendizagem não formal e informal no 
domínio da juventude.

Or. en



Alteração 217
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1


Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo público ou privado 
ativo nas áreas da educação, formação, 
juventude e desporto de base pode 
candidatar-se a este programa.

1. Qualquer organismo público ou privado 
ativo nas áreas da educação, formação, 
juventude ou desporto de base pode 
candidatar-se a este programa. As 
atividades referidas no artigo 10.º-C, n.º 
1-A e o artigo 10.º-D, n.º 1-A estão 
também abertas à participação de jovens 
que trabalham no setor da juventude mas 
não necessariamente no contexto de uma 
organização de juventude.

Or. en



Alteração 218
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2


Texto da Comissão Alteração

2. Na execução do programa, a Comissão e 
os Estados-Membros asseguram em 
particular todos os esforços para facilitar a 
participação de pessoas com dificuldades 
por razões educacionais, sociais, 
relacionadas com o sexo a que pertencem, 
físicas, psicológicas, geográficas, 
económicas e culturais.

2. Na execução do programa, a Comissão e 
os Estados-Membros asseguram em 
particular todos os esforços para promover
a inclusão social e facilitar a participação 
de pessoas com necessidades especiais ou 
menos oportunidades.

Or. en
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Alteração 219
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 d-A) aqueles países abrangidos pela 
Política Europeia de Vizinhança que 
tenham celebrado com a União acordos 
que prevejam a possibilidade de 
participação nos programas da União, sob 
reserva de celebração de um acordo 
bilateral com a União sobre as condições 
das suas participações no programa.

Or. en

Justificação

Esta disposição permite que países vizinhos se tornem em países participantes, com todos os 
seus direitos e tarefas.


Alteração 220
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3


Texto da Comissão Alteração

3. O programa dará apoio à cooperação 
com os parceiros de países terceiros, 
nomeadamente de países vizinhos, no 
quadro das ações e atividades referidas nos 
artigos 6.º e 10.º.

3. O programa dará apoio à cooperação 
com os parceiros de países terceiros, 
nomeadamente de países vizinhos, no 
quadro das ações e atividades referidas no 
artigo 6.º, no artigo 10.º e no artigo 10.º-
B.

Or. en



Alteração 221
Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea a)


Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da União, em a) As políticas pertinentes da União, em 
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particular nos domínios da cultura e dos 
meios de comunicação, do emprego, da 
saúde, investigação e inovação, 
empresarial, da justiça, dos consumidores, 
e da política de desenvolvimento e coesão;

particular nos domínios da cultura e dos 
meios de comunicação, do emprego, da 
saúde, investigação e inovação, 
empresarial, da justiça, dos consumidores, 
e da política de desenvolvimento e coesão, 
bem como com as estratégias 
macro-regionais da União, como a 
Estratégia da União Europeia para a 
Região do Mar Báltico e a Estratégia da 
União Europeia para a Região do 
Danúbio;

Or. en

Justificação

É importante encontrar sinergias com as estratégias macro-regionais da União em matéria 
de políticas de educação, formação, juventude e desporto.


Alteração 222
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) As outras fontes de financiamento da 
União pertinentes no domínio das políticas 
da educação, formação e juventude, em 
particular o Fundo Social Europeu e outros 
instrumentos financeiros relacionados com 
emprego e inclusão social, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, os 
programas de investigação e inovação, bem 
como os instrumentos financeiros 
relacionados com a justiça e a cidadania, 
saúde, programas de cooperação externa, e 
os instrumentos de pré-adesão.

b) As outras fontes de financiamento da 
União pertinentes no contexto das políticas 
da educação, formação, juventude e 
desporto, em particular o Fundo Social 
Europeu e outros instrumentos financeiros 
relacionados com emprego e inclusão 
social, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, os programas 
de investigação e inovação, bem como os 
instrumentos financeiros relacionados com 
a justiça e a cidadania, saúde, programas de 
cooperação externa, e os instrumentos de 
pré-adesão.

Or. en



Alteração 223
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 1. Para efeitos do presente Regulamento, 
o termo «autoridade nacional» refere-se a 
uma ou várias autoridades nacionais, em 
conformidade com a legislação e prática 
nacionais.

Or. en



Alteração 224
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2


Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
apropriadas para eliminar os obstáculos 
legais e administrativos ao bom 
funcionamento do programa, incluindo a 
emissão de vistos.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
apropriadas para eliminar os obstáculos 
legais e administrativos ao bom 
funcionamento do programa, incluindo, 
quando possível, medidas destinadas a 
resolver questões administrativas, que 
levantam dificuldades na obtenção de 
vistos.

Or. en



Alteração 225
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3


Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a autoridade nacional designa um órgão de 
coordenação único, em seguida designado 
«agência nacional». A autoridade nacional 
faculta à Comissão uma avaliação de 
conformidade ex ante certificando que a 
agência nacional cumpre as disposições do 
artigo 55.º, n.º 1, alínea b, subalínea vi), e 
do artigo 57.º, n.º 1, n.º 2 e n.º 3, do 

3. No prazo de três meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a autoridade nacional designa uma
«agência nacional» ou «várias agências 
nacionais». Caso existam várias agências 
nacionais, os Estados-Membros 
estabelecerão um mecanismo adequado 
para a gestão coordenada da execução do 
programa a nível nacional, especialmente 
para garantir que o programa seja 
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Regulamento n.º XX/2012, e o artigo X do 
seu regulamento delegado n.º XX/2012, 
bem como com os requisitos e regras da 
União aplicáveis às agências nacionais em 
matéria de controlos internos e de gestão 
do financiamento destinado pelo programa 
para o apoio às subvenções.

executado de forma coerente e eficaz em 
termos de custos e que seja mantido um 
contacto efetivo com a Comissão a este 
propósito, e para facilitar a eventual 
transferência de fundos entre as agências, 
proporcionando assim flexibilidade e 
permitindo uma melhor utilização dos 
fundos atribuídos aos Estados-Membros.
Cada Estado-Membro determinará de que 
modo organizará a relação entre a 
autoridade nacional e a agência nacional, 
inclusive no que se refere a medidas como 
a elaboração do programa de trabalho 
anual da agência nacional.

 A autoridade nacional faculta à Comissão 
uma avaliação de conformidade ex ante 
certificando que a agência nacional cumpre 
as disposições do artigo 55.º, n.º 1, alínea 
b, subalínea vi), e do artigo 57.º, n.º 1, n.º 2 
e n.º 3, do Regulamento n.º XX/2012, e o 
artigo X do seu regulamento delegado n.º 
XX/2012, bem como com os requisitos e 
regras da União aplicáveis às agências 
nacionais em matéria de controlos internos 
e de gestão do financiamento destinado 
pelo programa para o apoio às subvenções.

Or. en



Alteração 226
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 8


Texto da Comissão Alteração

8. Se a Comissão rejeitar a designação da 
agência nacional com base na análise feita 
da avaliação de conformidade ex ante, a 
autoridade nacional garante que são 
tomadas as necessárias ações relativamente 
à agência nacional designada, para cumprir 
os requisitos mínimos estabelecidos pela 
Comissão, ou designa outro organismo 
como agência nacional.

8. Se a Comissão rejeitar a designação da 
agência nacional com base na análise feita 
da avaliação de conformidade ex ante, a 
autoridade nacional garante que são 
tomadas as necessárias ações relativamente 
à agência nacional, para cumprir os 
requisitos mínimos estabelecidos pela 
Comissão, ou designa outro organismo 
como agência nacional.
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Or. en



Alteração 227
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1. Para efeitos do presente regulamento, o 
termo «agência nacional» refere-se a uma 
ou várias agências nacionais, em 
conformidade com a legislação e a prática 
nacionais.

Or. en



Alteração 228
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

(c) Não ter conflitos de interesses no que 
respeita à entidade jurídica de que a 
agência nacional é parte. Deve, 
nomeadamente, ser funcionalmente 
independente no que respeita à entidade 
jurídica de que a agência nacional é parte e 
não executar quaisquer outros controlos 
ou auditorias à entidade jurídica ou em 
nome desta.

c) Não ter conflitos de interesses no que 
respeita à entidade jurídica de que a 
agência nacional é parte. Deve, 
nomeadamente, ser funcionalmente 
independente no que respeita à entidade 
jurídica de que a agência nacional é parte.

Or. en



Alteração 229
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1


Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 28.º, relativo à alteração do artigo 

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 28.º, relativo à alteração do artigo 
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13.º, n.º 7, e do artigo 22.º, n.º 2, relativos, 
respetivamente, aos critérios de 
desempenho e às disposições em matéria 
de ações geridas pelas agências nacionais.

13.º, n.º 7, e do artigo 22.º, n.º 2, relativos, 
respetivamente, aos critérios de 
desempenho e às disposições em matéria 
de ações geridas pelas agências nacionais, 
bem como do artigo 29.º, n.º 1 relativo a 
determinados aspetos do programa de 
trabalho anual.

Or. en



Alteração 230
Proposta de regulamento
Artigo 29 – título


Texto da Comissão Alteração

Execução do programa Programa de trabalho

Or. en



Alteração 231
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1


Texto da Comissão Alteração

Com vista à execução do programa, a 
Comissão deve adotar programas de 
trabalho anuais, através de atos de 
execução em conformidade com o 
processo de exame referido no artigo 30.º, 
n.º 2. São definidos os objetivos a 
alcançar, os resultados esperados, o 
método de aplicação e o seu valor total.
Devem igualmente conter uma descrição 
das ações a financiar, uma indicação dos 
montantes afetados a cada ação, bem 
como a repartição de fundos entre os 
Estados-Membros para as ações geridas 
pelas agências nacionais, e um calendário 
de execução indicativo. Devem incluir as 
prioridades de concessão de subvenções, 
os critérios essenciais de avaliação e a taxa 
máxima do cofinanciamento.

1. Com vista a melhor especificar a 
orientação do programa, tendo em conta o 
desenvolvimento em curso nos domínios 
da educação, da formação, da juventude e 
do desporto, a Comissão deve estar 
habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 28.º, que 
estabelece as prioridades com base nos 
objetivos específicos referidos no artigo 
4.º-A, no artigo 4.º-C, no artigo 10.º-A e 
no artigo 11.º, bem como nos critérios de 
seleção e avaliação e a taxa máxima do 
cofinanciamento.
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Or. en



Alteração 232
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo) – parágrafo 1 (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A) Em conformidade com o 
regulamento financeiro (UE) n.º 
xxx/2012, a Comissão deve adotar o 
programa de trabalho anual através de 
atos de execução, da definição dos 
resultados esperados, do método de 
implementação e do montante total.  O 
programa de trabalho anual deve 
igualmente conter uma descrição das 
ações a financiar, uma indicação dos 
montantes atribuídos a cada ação, bem 
como a repartição de fundos entre os 
Estados-Membros para as ações geridas 
pelas agências nacionais, e um calendário 
de execução indicativo. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o n.º 2 do artigo 30.º.

Or. en



Alteração 233
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A – parágrafo 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Com o objetivo de assegurar a 
transparência, o programa de trabalho 
anual deverá também mencionar, por 
remissão, os objetivos específicos 
referidos no artigo 4.º-A, no artigo 4.º-C, 
no artigo 10.º-A e no artigo 11.º, e, em 
matéria de subvenções, as prioridades, os 
critérios essenciais de avaliação e a taxa 
máxima do cofinanciamento, de acordo 
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com o estabelecido nos atos delegados 
como referido no n.º 1.

Or. en



Alteração 234
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1-A) O Comité reúne-se em formações 
específicas para abordar questões 
setoriais. Quando adequado, os parceiros 
sociais devem ser convidados a participar 
nas reuniões na qualidade de 
observadores.

Or. en



Alteração 235
Proposta de regulamento
Anexo (novo)

Texto da Comissão



Alteração do Parlamento

Anexo
Indicators for the evaluation of the Programme 
(Artigo 5 e artigo 11)
Objetivos específicos Indicadores conexos
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, e promover 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 

– percentagem de participantes que 
aumentaram as suas competências e/ou 
capacidades fundamentais pertinentes 
para a sua empregabilidade;
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e animadores de juventude, e através do 
reforço da cooperação entre a 
educação/juventude e o mundo do 
trabalho;

- percentagem dos jovens participantes 
que declaram estar mais bem preparados 
para participar na vida social e política

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;

– Indicadores: percentagem das 
organizações que participaram no 
programa e que desenvolveram/adotaram 
métodos inovadores

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;

– Indicadores: número de 
Estados-Membros que utilizam os 
resultados do método aberto de 
coordenação para o desenvolvimento das 
políticas nacionais

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.

– Indicadores: número de 
estabelecimentos de ensino superior 
externos à UE envolvidos em ações de 
mobilidade e cooperação
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Melhorar o ensino e a aprendizagem das 
línguas e promover a diversidade 
linguística;

Indicadores: Percentagem dos 
participantes que aumentaram as suas 
aptidões linguísticas

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.

Indicadores: número de estudantes que 
receberam formação graças às atividades 
Jean Monnet

Aumentar o acesso ao desporto de base, 
apoiando organizações sem fins lucrativos 
que organizam atividades desportivas.

– Indicadores: número de organizações 
desportivas que aumentaram as taxas de 
participação no contexto do programa.

Abordar as ameaças internacionais ao 
desporto como a dopagem, a viciação de 
resultados, a violência, o racismo e a 
intolerância;

– Indicadores: Percentagem dos 
participantes que utilizam resultados de 
projetos transfronteiras no combate às 
ameaças ao desporto.

Apoiar a boa governação na área do 
desporto e as carreiras duplas dos atletas;

– Indicadores: percentagem de 
participantes que utilizam os resultados de 
projetos transfronteiras para combater as 
ameaças ao desporto e de carreiras 
duplas.

Promover atividades de voluntariado no 
desporto, bem como a inclusão social, a 
igualdade de oportunidades e a atividade 
física para a promoção das atividades 
físicas benéficas para a saúde através de 
uma maior participação no desporto.

– Indicadores: percentagem de 
participantes que utilizam os resultados de 
projetos transfronteiras para reforçar as 
atividades de voluntariado, a inclusão 
social, a igualdade de oportunidades e as 
taxas de participação.

Or. en

(Ver alterações 49 a 61.)

Justificação

Para a coerência interna do texto, este anexo incorpora todos os indicadores de avaliação 
em relação a cada objetivo específico como definido no artigo 5.º
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Em novembro de 2011, a Comissão apresentou a sua proposta de regulamento relativa a um 
novo programa plurianual para a educação e formação, a juventude e o desporto, que terá uma 
duração de sete anos, de 2014 a 2020.

O programa proposto reúne todos os programas e ações atuais no domínio da educação:
ensino superior (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e programas bilaterais entre a UE e 
países terceiros), ensino escolar (Comenius), educação e formação profissional (Leonardo da 
Vinci), educação de adultos (Grundtvig) e juventude (Juventude em Ação). O mesmo inclui 
também disposições para as atividades Jean Monnet e um capítulo separado para o desporto.

Outra alteração importante incide na estrutura do programa proposto. A Comissão tem-se 
concentrado na harmonização e na flexibilidade; as ações e as disposições administrativas 
foram racionalizadas e simplificadas.

O programa proposto é baseado em três tipos de ações-chave:



Quadro das ações-chave Parte essencial das atividades

Ação-chave 1:

Mobilidade individual para fins 
de aprendizagem

Pessoal escolar, estudantes do ensino superior e da educação e 
formação profissional, mestrados conjuntos, mestrados Erasmus 
(mecanismo de garantia de empréstimo a estudantes), juventude

Ação-chave 2:

Cooperação para a inovação e 
boas práticas

Parcerias estratégicas, alianças de conhecimento, alianças de 
competências setoriais e plataformas TI

Ação-chave 3:

Apoio à reforma das políticas

Apoio à governação da Estratégia Europa 2020 e ao método aberto 
de coordenação



Propostas da relatora 

A relatora saúda a intenção da Comissão de diminuir a fragmentação e sobreposições 
existentes nos atuais programas. Contudo, na proposta simplificada, é difícil identificar 
atividades concretas no domínio da educação e da juventude. O setor da juventude, em 
particular, está pouco visível na proposta.

A relatora gostaria de chamar atenção em particular para as seguintes questões:



PE494.473v01-00 96/98 PR\909407PT.doc

PT

1. Nome do programa e nomes de marca setoriais específicos

A Comissão propõe chamar o novo programa de «Erasmus para Todos», invocando o facto de 
o programa «Erasmus» ser amplamente reconhecido pelo público geral a nível mundial.
Contudo, o conceito «Erasmus» está fortemente associado à mobilidade individual de 
estudantes do ensino superior. Na realidade, o acrónimo «Erasmus» significa Programa de 
Ação Comunitário em matéria de Mobilidade dos Estudantes.  

À exceção do ensino superior, o programa «Erasmus» não tem em conta os outros domínios 
abrangidos pelo futuro programa, nomeadamente o ensino escolar, a educação e formação 
profissionais e a educação de adultos, a juventude e o desporto. Por conseguinte, a relatora 
sugere que o programa mantenha o atual e bem conhecido nome «Aprendizagem ao Longo da 
Vida».

A relatora está convencida de que a identidade de domínios educativos individuais tem de ser 
mantida e reforçada - é, por isso, essencial continuar a utilizar os atuais nomes de marcas 
como «Comenius» (para o ensino escolar), «Erasmus» (para o ensino superior), «Leonardo da 
Vinci» (para a educação e formação profissionais), «Grundtvig» (para a educação de adultos) 
e «Juventude em Ação» (para a juventude).  Tal pode ser conseguido mantendo a estrutura 
mais racionalizada proposta pela Comissão. 

2. Estrutura

A relatora acolhe com satisfação a estrutura racionalizada da Comissão. Porém, são 
necessários Capítulos separados para identificar claramente as três principais áreas do 
programa, nomeadamente, (1) a educação e formação, (2) a juventude e (3) o desporto.

O Capítulo «Educação e formação» e o Capítulo «Juventude» devem manter a estrutura da 
proposta com três tipos de ações: (1) mobilidade individual para fins de aprendizagem, (2) 
cooperação em matéria de inovação e de boas práticas, e (3) apoio à reforma das políticas.
Contudo, nas ações (1) e (2), existe uma necessidade urgente de especificar os objetivos e 
atividades dentro dos diferentes setores da educação e para a juventude.  

3. Educação e formação

Devido ao seu caráter geral e abstrato, a proposta não disponibiliza informação específica 
suficiente sobre as atividades que esta irá abranger dentro dos diferentes setores da educação.
Contudo, o leitor do futuro ato jurídico deve estar em condições de identificar que atividades 
são elegíveis para que financiamentos. Para uma maior visibilidade de ações e setores 
concretos, a relatora considera necessário resumir os principais objetivos e atividades de cada 
um dos setores da educação.

Além disso, a proposta tem grande ênfase no ensino superior, enquanto os outros setores da 
educação têm uma visibilidade muito mais reduzida. A relatora sublinha a importância em 
encontrar o equilíbrio certo entre todos os setores da educação no texto.

Para as atividades no ensino superior, em particular a mobilidade estudantil, é necessário 
existir mais flexibilidade para adaptar as atividades de mobilidade às reformas de Bolonha e 
às novas estruturas dos diplomas, que têm sido instituídas em toda a Europa - nomeadamente 
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as licenciaturas, os mestrados, e os doutoramentos.  

Além disso, é necessário criar oportunidades para combinar estudos a tempo parcial com 
estágios a tempo parcial durante uma estadia no estrangeiro no âmbito do programa Erasmus.
Para além disso, os períodos de mobilidade Erasmus não devem ser limitados a um ano letivo 
e a uma universidade. Em vez disso, deve ser possível estudar, pelo menos, em duas 
universidades e em diferentes anos letivos.


A relatora considera também uma falta de visão limitar a dimensão internacional no domínio 
da educação e formação apenas ao ensino superior. À luz do longo período de programação 
de sete anos, seria útil permitir um certo grau de flexibilidade no caso de existir a necessidade 
de alargar a cooperação internacional ao domínio da educação e formação profissionais para 
apoiar o desenvolvimento deste domínio em países terceiros, em particular nos países 
vizinhos.

4. Juventude

A proposta não inclui nenhum capítulo separado, ou se quer um artigo, consagrado à 
juventude. É importante assegurar que as atividades «Juventude em Ação» continuem e 
recebam o financiamento necessário. Por razões de transparência e independência, é, por isso, 
essencial, que exista tanto um capítulo separado, como uma dotação orçamental separada para 
a juventude. Além disso, importa velar porque as ONG europeias de juventude continuem a 
receber o financiamento necessário.

A proposta coloca a ênfase na obtenção de competências e aptidões essenciais que são, de 
facto, cruciais para a empregabilidade de jovens. Contudo, se a UE se quiser tornar numa 
economia inteligente, sustentável e inclusiva, necessita também de se concentrar no 
desenvolvimento pessoal, na inclusão social e no envolvimento ativo dos jovens.  

5. Desporto

De acordo com a Comissão, os beneficiários do programa serão entidades públicas ou 
organizações da sociedade civil ativas no domínio do desporto de base. Por isso, a relatora 
sugere vigorosamente adicionar o conceito «desporto de base» nas definições e nos artigos 
relevantes da proposta. Além disso, a proposta deverá centrar-se mais nas atividades de 
voluntariado no domínio do desporto.

6. Atividades Jean Monnet 

No quadro do atual programa Aprendizagem ao Longo da Vida, existem ao todo seis 
institutos que recebem financiamento operacional no âmbito das atividades Jean Monnet. Na 
proposta, o financiamento operacional apenas está previsto para o Colégio da Europa (campus 
de Bruges e Natolin) e o Instituto Universitário Europeu em Florença. O Instituto Europeu de 
Administração Pública de Maastricht, a Academia de Direito Europeu de Trier, a Agência 
Europeia para o Desenvolvimento da Educação em Necessidades Educativas Especiais de 
Middelfart e o Centro Internacional de Formação Europeia (CIFE) de Nice deixam de estar 
incluídos. É importante manter o financiamento operacional para todos os institutos 
atualmente na lista, e, por isso, a relatora sugere integrá-los no texto jurídico.  
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7. Atribuição mínima de fundos por setor

Na proposta, as dotações mínimas para cada domínio de ação apenas são mencionadas na 
exposição de motivos (não vinculativa). É importante incorporar estas dotações no texto 
jurídico, de modo a torná-las juridicamente vinculativas.  

No programa Aprendizagem ao Longo da Vida, estas dotações mínimas atingem os 82%.
Contudo, na proposta, a percentagem total chega apenas aos 56%, o que significa que existe 
uma taxa de flexibilidade de 44%. A relatora insiste em valores mais elevados estabelecidos 
no Regulamento para assegurar um financiamento fiável dos diferentes setores.  

8. Autoridades nacionais e agências nacionais 

A proposta é baseada na ideia de uma única autoridade nacional e uma única agência nacional 
por cada Estado-Membro. A relatora considera que esta questão é abrangida pelo princípio da 
subsidiariedade - cada Estado-Membro dispõe de uma diferente estrutura administrativa e tem 
de ter o direito de decidir sobre o número adequado de autoridades e agências nacionais.

9. Comité de Programa

De acordo com a estrutura racionalizada da proposta, a Comissão prevê apenas um comité de 
programa. A relatora salienta que o novo programa não abrange apenas vários setores da 
educação, mas também a juventude e o desporto. Além disso, o programa contém cooperação 
internacional no ensino superior. Devido a esta heterogeneidade, a relatora sugere que o 
comité de programa se reúna em diferentes formações de acordo com a matéria de cada 
reunião. Os parceiros sociais devem também participar no trabalho do Comité sempre que 
este debata questões do seu interesse.




