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Alteração 27
Frédéric Daerden

Proposta de decisão
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 149.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 149.º e 14.º,

Or. fr

Alteração 28
Frédéric Daerden

Proposta de decisão
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais, nomeadamente os seus 
artigos 29.º e 36.º,

Or. fr

Alteração 29
Phil Bennion

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu19 aprovou a proposta da Comissão 
relativa à estratégia Europa 2020 para o 
emprego e um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo20. O Conselho 
Europeu defendeu a plena mobilização dos 
instrumentos e políticas relevantes da UE 

(1) Em 17 de junho de 2010, o Conselho 
Europeu19 aprovou a proposta da Comissão 
relativa à estratégia Europa 2020 para o 
emprego e um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo20. O Conselho 
Europeu defendeu a plena mobilização dos 
instrumentos e políticas relevantes da UE 
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em apoio da concretização dos objetivos 
comuns e convidou os Estados-Membros a 
atuar de forma mais coordenada. Os 
serviços públicos de emprego (SPE) 
desempenham um papel central na 
concretização da meta da estratégia Europa 
2020 para a taxa de emprego até 2020, a 
saber 75 % para as mulheres e os homens 
na faixa etária dos 20 aos 64 anos.

em apoio da concretização dos objetivos 
comuns e convidou os Estados-Membros a 
atuar de forma mais coordenada. Os 
serviços públicos de emprego (SPE) 
desempenham um papel central na 
concretização da meta da estratégia Europa 
2020 para a taxa de emprego até 2020, a 
saber 75 % para as mulheres e os homens 
na faixa etária dos 20 aos 64 anos, 
designadamente através da redução da 
taxa de desemprego entre os jovens.

__________________ __________________
19 Nr: Conclusões EUCO 13/10, de 
17.6.2010.

19 Nr: Conclusões EUCO 13/10, de 
17.6.2010.

20 Comunicação da Comissão «Europa 
2020 - Uma estratégia europeia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», COM(2010)2020, de 3 de 
março de 2010.

20 Comunicação da Comissão «Europa 
2020 - Uma estratégia europeia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», COM(2010)2020, de 3 de 
março de 2010.

Or. en

Alteração 30
Frédéric Daerden

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os serviços públicos de emprego são 
serviços de interesse económico geral e, 
como tal, são regidos pelo artigo 14.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e o artigo 36.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Além disso, o artigo 29.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia estabelece que "Todas as 
pessoas têm direito de acesso gratuito a 
um serviço de emprego".

Or. fr
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Alteração 31
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o artigo 148.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Conselho adotou 
orientações para as políticas de emprego 
em 21 de outubro de 2010. Estas 
orientações integradas dão diretrizes aos 
Estados-Membros no que respeita à 
definição dos respetivos programas 
nacionais de reformas e à aplicação 
destas reformas. As orientações para o 
emprego constituem a base de 
recomendações específicas por país que o 
Conselho dirige aos Estados-Membros, ao 
abrigo do artigo 148.º, n.º 4, do TFUE. 
Nos últimos anos, estas recomendações 
específicas incluíram aspetos 
relacionados com o funcionamento e a 
capacidade dos SPE e a eficácia das 
políticas ativas do mercado de trabalho 
nos Estados-Membros.

Suprimido

Or. pt

Alteração 32
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A mobilidade do trabalho tem 
gerado, na atual realidade económica, 
situações em que os trabalhadores das 
regiões e da periferia económica são 
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obrigados a emigrar.

Or. pt

Alteração 33
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Estas recomendações poderiam 
beneficiar de uma base factual reforçada, 
de informações sobre o êxito da aplicação 
das políticas e da cooperação entre os SPE 
dos Estados-Membros. Para este efeito, a 
rede de SPE a criar pela presente decisão 
deverá levar a cabo iniciativas concretas, 
designadamente o estabelecimento de 
sistemas de avaliação comparativa com 
base em dados comprovados, atividades 
correspondentes de aprendizagem mútua, 
assistência recíproca entre os membros de 
rede e a realização de ações estratégias 
com vista à modernização dos SPE. Os 
conhecimentos específicos da rede e dos 
seus membros, individualmente, devem 
também ser utilizados para facultar dados 
concretos com vista ao desenvolvimento 
das políticas de emprego, a pedido do 
Conselho «Emprego, Política Social, Saúde 
e Consumidores (EPSCO)» e do Comité do 
Emprego (EMCO).

(4) Estas recomendações poderiam 
beneficiar de uma base factual reforçada, 
de informações sobre o êxito da aplicação 
das políticas e da cooperação entre os SPE 
dos Estados-Membros. Para este efeito, a 
rede de SPE a criar pela presente decisão 
deverá levar a cabo iniciativas concretas, 
designadamente o estabelecimento de 
sistemas de avaliação comparativa com 
base em dados comprovados, atividades 
correspondentes de aprendizagem mútua, 
assistência recíproca entre os membros de 
rede e a realização de ações estratégias 
com vista à modernização dos SPE. Os 
conhecimentos específicos da rede e dos 
seus membros, individualmente, devem 
também ser utilizados para facultar dados 
concretos com vista ao desenvolvimento 
das políticas de emprego especificamente 
necessárias para combater o elevado nível 
de desemprego entre os grupos 
vulneráveis e os jovens, em particular, a 
pedido do Conselho «Emprego, Política 
Social, Saúde e Consumidores (EPSCO)» e 
do Comité do Emprego (EMCO).

Or. en

Alteração 34
Heinz K. Becker
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Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Estas recomendações poderiam 
beneficiar de uma base factual reforçada, 
de informações sobre o êxito da aplicação 
das políticas e da cooperação entre os SPE 
dos Estados-Membros. Para este efeito, a 
rede de SPE a criar pela presente decisão 
deverá levar a cabo iniciativas concretas, 
designadamente o estabelecimento de 
sistemas de avaliação comparativa com 
base em dados comprovados, atividades 
correspondentes de aprendizagem mútua, 
assistência recíproca entre os membros de 
rede e a realização de ações estratégias 
com vista à modernização dos SPE. Os 
conhecimentos específicos da rede e dos 
seus membros, individualmente, devem 
também ser utilizados para facultar dados 
concretos com vista ao desenvolvimento 
das políticas de emprego, a pedido do 
Conselho «Emprego, Política Social, Saúde 
e Consumidores (EPSCO)» e do Comité do 
Emprego (EMCO).

(4) Estas recomendações poderiam 
beneficiar de uma base factual reforçada, 
de informações sobre o êxito da aplicação 
das políticas e da cooperação entre os SPE 
dos Estados-Membros. Para este efeito, a 
rede de SPE a criar pela presente decisão 
deverá levar a cabo iniciativas concretas, 
designadamente o estabelecimento de 
sistemas de avaliação comparativa com 
base em dados comprovados, atividades 
correspondentes de aprendizagem mútua, 
assistência recíproca entre os membros de 
rede e a realização de ações estratégias 
com vista à modernização dos SPE. Os 
conhecimentos específicos da rede e dos 
seus membros, individualmente, devem 
também ser utilizados para facultar dados 
concretos com vista ao desenvolvimento 
das políticas de emprego, a pedido do 
Conselho «Emprego, Política Social, Saúde 
e Consumidores (EPSCO)» e do Comité do 
Emprego (EMCO) do Parlamento 
Europeu e da Comissão.

Or. de

Alteração 35
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Estas recomendações poderiam 
beneficiar de uma base factual reforçada, 
de informações sobre o êxito da aplicação 
das políticas e da cooperação entre os 
SPE dos Estados-Membros. Para este 
efeito, a rede de SPE a criar pela presente 

(4) A rede de SPE a criar pela presente 
decisão deverá levar a cabo iniciativas 
concretas, designadamente o 
estabelecimento de sistemas de avaliação 
comparativa com base em dados 
comprovados, atividades correspondentes 
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decisão deverá levar a cabo iniciativas 
concretas, designadamente o 
estabelecimento de sistemas de avaliação 
comparativa com base em dados 
comprovados, atividades correspondentes 
de aprendizagem mútua, assistência 
recíproca entre os membros de rede e a 
realização de ações estratégias com vista à 
modernização dos SPE. Os conhecimentos 
específicos da rede e dos seus membros, 
individualmente, devem também ser 
utilizados para facultar dados concretos 
com vista ao desenvolvimento das políticas 
de emprego, a pedido do Conselho 
«Emprego, Política Social, Saúde e 
Consumidores (EPSCO)» e do Comité do 
Emprego (EMCO).

de aprendizagem mútua, assistência 
recíproca entre os membros de rede e a 
realização de ações estratégias com vista à 
modernização dos SPE. Os conhecimentos 
específicos da rede e dos seus membros, 
individualmente, devem também ser 
utilizados para facultar dados concretos 
com vista ao desenvolvimento das políticas 
de emprego, a pedido do Conselho 
«Emprego, Política Social, Saúde e 
Consumidores (EPSCO)» e do Comité do 
Emprego (EMCO).

Or. pt

Alteração 36
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A rede de SPE estabelecida ao abrigo 
da presente decisão deverá trabalhar em 
estreita cooperação com o Comité do 
Emprego (EMCO), com base no 
artigo 150.º do TFUE, e contribuir para os 
seus trabalhos através do fornecimento de 
dados factuais e de relatórios sobre a 
aplicação das políticas. Os contributos da 
rede de SPE para o Conselho serão 
canalizados através do EMCO. Em 
especial, a articulação dos conhecimentos 
da rede de SPE em matéria de 
implementação das políticas de emprego 
com a análise comparativa dos SPE pode 
ajudar os decisores políticos, tanto a nível 
nacional como da UE, a avaliar e conceber 
políticas de emprego.

(6) A rede de SPE estabelecida ao abrigo 
da presente decisão deverá trabalhar em 
estreita cooperação com o Comité do 
Emprego (EMCO), com base no 
artigo 150.º do TFUE, e contribuir para os 
seus trabalhos através do fornecimento de 
dados factuais e de relatórios sobre a 
aplicação das políticas. Os contributos da 
rede de SPE para o Conselho serão 
canalizados através do EMCO. Em 
especial, a articulação dos conhecimentos 
da rede de SPE em matéria de 
implementação das políticas de emprego 
com a análise comparativa dos SPE pode 
ajudar os decisores políticos, tanto a nível 
nacional como da UE, a avaliar e conceber 
políticas de emprego, contribuindo para 
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alcançar as metas específicas de cada país 
e aumentar a taxa de emprego através da 
abordagem do problema das vagas não 
preenchidas no mercado interno.

Or. en

Alteração 37
Phil Bennion

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A rede de SPE deve contribuir para as 
iniciativas políticas no domínio do 
emprego, tais como a Recomendação do 
Conselho relativa ao estabelecimento de 
uma Garantia para a Juventude22. A rede 
pode também apoiar iniciativas destinadas 
a facilitar a transição da esfera do ensino e 
da formação para o mundo do trabalho, 
nomeadamente através de uma maior 
transparência das competências e 
qualificações.

(7) A rede de SPE deve contribuir para as 
iniciativas políticas no domínio do 
emprego, tais como a Recomendação do 
Conselho relativa ao estabelecimento de 
uma Garantia para a Juventude22. A rede
deve criar e partilhar as melhores práticas 
de identificação do denominado "grupo 
NEET" e de desenvolvimento de 
iniciativas para garantir que esses jovens 
adquiram as competências necessárias à 
entrada e permanência no mercado de 
trabalho. A rede pode também apoiar 
iniciativas destinadas a facilitar a transição 
da esfera do ensino e da formação para o 
mundo do trabalho, nomeadamente através 
de uma maior transparência das 
competências e qualificações, bem como 
da promoção de estágios profissionais e 
da aprendizagem num contexto de 
trabalho.

__________________ __________________
22 Recomendação do Conselho relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a 
Juventude (7123/13).

22 Recomendação do Conselho relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a 
Juventude (7123/13).

Or. en
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Alteração 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A rede de SPE deve contribuir para as 
iniciativas políticas no domínio do 
emprego, tais como a Recomendação do 
Conselho relativa ao estabelecimento de 
uma Garantia para a Juventude22. A rede 
pode também apoiar iniciativas destinadas 
a facilitar a transição da esfera do ensino e 
da formação para o mundo do trabalho,
nomeadamente através de uma maior 
transparência das competências e 
qualificações.

(7) A rede de SPE deve contribuir para as 
iniciativas políticas no domínio do 
emprego, tais como a Recomendação do 
Conselho relativa ao estabelecimento de 
uma Garantia para a Juventude22. A rede 
pode também apoiar iniciativas destinadas 
a facilitar a transição da esfera do ensino e 
da formação para o mundo do trabalho,
prestando aconselhamento aos candidatos 
a emprego sobre estágios profissionais, 
estágios de aprendizagem e ensino 
complementar, através de uma maior 
transparência das competências e 
qualificações necessárias a uma melhor 
adaptação às necessidades do mercado e 
aos requisitos dos empregadores.

__________________ __________________
22 Recomendação do Conselho relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a 
Juventude (7123/13).

22Recomendação do Conselho relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a 
Juventude (7123/13).

Or. en

Alteração 39
Phil Bennion

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 
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comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os 
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas. Com estes resultados, os 
membros da rede deverão poder modelar a 
conceção e a prestação de serviços de 
emprego no âmbito das suas 
responsabilidades específicas. As 
iniciativas desenvolvidas pela rede deverão 
melhorar a eficiência dos SPE e contribuir 
para uma maior racionalização da despesa 
pública.

comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os 
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas. Com estes resultados, os 
membros da rede deverão poder modelar a 
conceção e a prestação de serviços de
emprego no âmbito das suas 
responsabilidades específicas. As 
iniciativas desenvolvidas pela rede deverão 
melhorar a eficiência dos SPE e contribuir 
para uma maior racionalização da despesa 
pública. A rede deve ainda colaborar com 
os serviços de emprego privados.

Or. en

Alteração 40
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 
comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os 
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas. Com estes resultados, os 
membros da rede deverão poder modelar a 

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 
comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os 
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas. Com estes resultados, os 
membros da rede deverão poder modelar a 
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conceção e a prestação de serviços de 
emprego no âmbito das suas 
responsabilidades específicas. As 
iniciativas desenvolvidas pela rede deverão 
melhorar a eficiência dos SPE e contribuir 
para uma maior racionalização da despesa 
pública.

conceção e a prestação de serviços de 
emprego no âmbito das suas 
responsabilidades específicas, assegurando 
uma melhor adequação entre as 
competências e as qualificações dos 
candidatos a emprego e as necessidades 
dos empregadores. As iniciativas 
desenvolvidas pela rede deverão melhorar 
a eficiência dos SPE e contribuir para uma 
maior racionalização da despesa pública.

Or. en

Alteração 41
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 
comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas. Com estes resultados, os 
membros da rede deverão poder modelar a 
conceção e a prestação de serviços de 
emprego no âmbito das suas 
responsabilidades específicas. As 
iniciativas desenvolvidas pela rede deverão 
melhorar a eficiência dos SPE e contribuir 
para uma maior racionalização da despesa 
pública.

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 
comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os 
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas e as melhores estruturas 
de trabalho nos Estados-Membros. Com 
estes resultados, os membros da rede 
deverão poder modelar a conceção e a 
prestação de serviços de emprego no 
âmbito das suas responsabilidades 
específicas. As iniciativas desenvolvidas 
pela rede deverão melhorar a eficiência dos 
SPE e contribuir para uma maior 
racionalização da despesa pública.



AM\1007889PT.doc 13/28 PE522.804v01-00

PT

Or. de

Alteração 42
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 
comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os 
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas. Com estes resultados, os 
membros da rede deverão poder modelar a 
conceção e a prestação de serviços de 
emprego no âmbito das suas 
responsabilidades específicas. As 
iniciativas desenvolvidas pela rede deverão 
melhorar a eficiência dos SPE e 
contribuir para uma maior racionalização 
da despesa pública.

(8) A rede de SPE deve reforçar a 
cooperação entre os seus membros, 
desenvolver iniciativas conjuntas com vista 
ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
abrangidos pelos SPE, elaborar análises 
comparativas e consultoria, bem como 
promover abordagens inovadoras na 
prestação de serviços de emprego. Com a 
criação desta rede, será possível proceder a 
uma comparação de todos os SPE de uma 
forma inclusiva, assente em dados 
concretos e orientada para os 
desempenhos, a fim de recensear as 
melhores práticas. Com estes resultados, os 
membros da rede deverão poder modelar a 
conceção e a prestação de serviços de 
emprego no âmbito das suas 
responsabilidades específicas. As 
iniciativas desenvolvidas pela rede deverão 
contribuir para melhor responder às 
especificidades dos serviços públicos de 
emprego em cada Estado-Membro, sendo 
necessário para este propósito atribuir 
financiamento adequado.

Or. pt

Alteração 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

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

(10-A) A fim de garantir que as tarefas 
comuns dos SPE estejam em estreita 
consonância com a real situação do 
mercado de trabalho, o Eurostat deve 
dispor de valores relativos ao desemprego 
em tempo real ao nível NUTS 3.

Or. fr

Alteração 44
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os serviços públicos de emprego, 
nomeados pelos Estados-Membros;

(a) Os serviços públicos de emprego, 
nomeados pelos Estados-Membros, 
devendo cada um enviar um 
representante;

Or. de

Alteração 45
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os parceiros sociais;

Or. pt

Alteração 46
Frédéric Daerden



AM\1007889PT.doc 15/28 PE522.804v01-00

PT

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispõem de 
serviços públicos de emprego regionais 
autónomos devem deles garantir uma 
representação adequada nas iniciativas 
específicas da rede.

Os Estados-Membros que dispõem de 
serviços públicos de emprego locais ou
regionais autónomos devem deles garantir 
uma representação adequada nas iniciativas 
específicas da rede. Os representantes dos 
serviços públicos de emprego nacionais 
devem ainda envidar todos os esforços 
para garantir que as opiniões e as 
experiências das autoridades locais e 
regionais sejam incorporados nas 
atividades da rede e para manter essas 
autoridades locais e regionais plenamente 
informadas das suas atividades.

Or. fr

Alteração 47
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispõem de 
serviços públicos de emprego regionais 
autónomos devem deles garantir uma 
representação adequada nas iniciativas 
específicas da rede.

Os Estados-Membros que dispõem de 
serviços públicos de emprego regionais 
autónomos devem deles garantir uma 
representação adequada nas iniciativas 
específicas da rede. Cada Estado-Membro 
tem direito a um voto na "rede", 
independentemente do número de serviços 
regionais de emprego.

Or. de

Alteração 48
Frédéric Daerden



PE522.804v01-00 16/28 AM\1007889PT.doc

PT

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de auxiliar a rede a determinar o 
nível de competência adequado, o estatuto 
de observador no seio da rede deve ser 
atribuído a um representante nomeado 
pelo Comité das Regiões.

Or. fr

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as autoridades locais são diretamente responsáveis pelos 
serviços públicos de emprego ou pelas atividades, tais como ações de formação profissional, 
a antecipação das necessidades do mercado de trabalho em matéria de competências e os 
auxílios ao emprego. A qualidade do contributo da rede para o processo de decisão da União 
seria, portanto, reforçada se a experiência e a prática a nível local fossem formalmente 
reconhecidas e incorporadas nas suas atividades.

Alteração 49
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A aplicação da estratégia Europa 2020 
para o emprego e um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e 
respetivos objetivos globais, em especial os 
que dizem respeito ao emprego;

(a) Uma maior cooperação no âmbito de 
iniciativas específicas de modernização 
dos SPE no contexto da atual crise 
económica e tendo em vista a consecução 
dos objetivos da estratégia Europa 2020 
para o emprego e um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e 
respetivos objetivos globais, em especial os 
que dizem respeito ao emprego;

Or. en
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Alteração 50
Danuta Jazłowiecka

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O apoio aos grupos sociais mais 
vulneráveis com elevadas taxas de 
desemprego, nomeadamente os jovens e 
os trabalhadores mais velhos;

Or. en

Alteração 51
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A promoção do trabalho digno;

Or. en

Alteração 52
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A melhoria do funcionamento dos 
mercados de trabalho da UE;

(b) A melhoria do funcionamento dos 
mercados de trabalho da UE através da 
comparação entre o desempenho dos 
serviços públicos de emprego e os 
parâmetros de referência adequados;

Or. en
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Alteração 53
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A melhoria do funcionamento dos 
mercados de trabalho da UE;

(b) A promoção de trabalho com direitos 
sociais e laborais em cada 
Estado-Membro;

Or. pt

Alteração 54
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma melhor integração dos mercados 
de trabalho;

(c) A identificação das melhores práticas,
uma melhor integração dos mercados de 
trabalho;

Or. en

Alteração 55
Danuta Jazłowiecka

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma maior mobilidade geográfica e 
profissional;

(d) Uma maior mobilidade geográfica e 
profissional voluntária;

Or. en
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Alteração 56
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma maior mobilidade geográfica e 
profissional;

(d) A mobilidade geográfica e profissional;

Or. pt

Alteração 57
Phil Bennion

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A redução do desemprego entre os 
jovens através da monitorização da 
implementação de iniciativas, tais como a 
Garantia para a Juventude, e dos 
respetivos auxílios;

Or. en

Alteração 58
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Um maior empenhamento na 
aprendizagem mútua e nas atividades de 
avaliação comparativa nos 
Estados-Membros;
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Or. en

Alteração 59
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O incremento da aprendizagem 
comparativa com vista a uma melhor 
implementação das melhores práticas 
bem-sucedidas.

Or. de

Alteração 60
Phil Bennion

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A identificação das lacunas em 
matéria de competências e a informação 
sobre a sua extensão e domínios de 
incidência;

Or. en

Alteração 61
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A análise e a avaliação com vista ao 
lançamento de iniciativas de políticas de 
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mercado de trabalho que se tornem 
necessárias a curto prazo;

Or. de

Alteração 62
Frédéric Daerden

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Desenvolver e implementar, a nível 
europeu, sistemas de avaliação 
comparativa dos serviços públicos de 
emprego assentes em dados factuais, com 
base na utilização de indicadores 
quantitativos e qualitativos para avaliar os 
desempenhos dos SPE e recolher 
informações com vista ao estabelecimento 
de um modelo adequado de aprendizagem 
mútua. Deve também participar ativamente 
na implementação destas atividades através 
da partilha de dados, conhecimentos e 
práticas.

(a) Desenvolver e implementar, a nível 
europeu, sistemas de avaliação 
comparativa dos serviços públicos de 
emprego assentes em dados factuais, com 
base na utilização de indicadores 
quantitativos e qualitativos para avaliar os 
desempenhos dos SPE e recolher 
informações com vista ao estabelecimento 
de um modelo adequado de aprendizagem 
mútua. Deve também participar ativamente 
na implementação destas atividades através 
da partilha de dados, conhecimentos e 
práticas. O objetivo não deve ser criar 
uma "classificação" ou definir objetivos, 
mas sim para facilitar a aprendizagem 
com base numa metodologia comum.

Or. fr

Alteração 63
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Desenvolver e implementar, a nível 
europeu, sistemas de avaliação 
comparativa dos serviços públicos de 

(a) Desenvolver e implementar, a nível 
europeu, sistemas de avaliação 
comparativa dos serviços públicos de 
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emprego assentes em dados factuais, com 
base na utilização de indicadores 
quantitativos e qualitativos para avaliar os 
desempenhos dos SPE e recolher 
informações com vista ao estabelecimento 
de um modelo adequado de aprendizagem 
mútua. Deve também participar ativamente 
na implementação destas atividades através 
da partilha de dados, conhecimentos e 
práticas.

emprego assentes em dados factuais, com 
base na utilização de indicadores 
quantitativos e qualitativos para avaliar os 
desempenhos dos SPE e recolher 
informações de todos os Estados-Membros
com vista ao estabelecimento de um 
modelo adequado de aprendizagem mútua. 
Deve também participar ativamente na 
implementação destas atividades através da 
partilha de dados, conhecimentos e 
melhores práticas.

Or. en

Alteração 64
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Desenvolver e implementar, a nível 
europeu, sistemas de avaliação
comparativa dos serviços públicos de 
emprego assentes em dados factuais, com 
base na utilização de indicadores 
quantitativos e qualitativos para avaliar os 
desempenhos dos SPE e recolher 
informações com vista ao estabelecimento 
de um modelo adequado de aprendizagem 
mútua. Deve também participar ativamente 
na implementação destas atividades através 
da partilha de dados, conhecimentos e 
práticas.

(a) Desenvolver e implementar, a nível 
europeu, sistemas de aprendizagem
comparativa dos serviços públicos de 
emprego assentes em dados factuais, com 
base na utilização de indicadores 
quantitativos e qualitativos para avaliar os 
desempenhos dos SPE e recolher 
informações com vista ao estabelecimento 
de um modelo adequado de aprendizagem 
mútua. Deve também participar ativamente 
na implementação destas atividades através 
da partilha de dados, conhecimentos e 
práticas.

Or. de

Alteração 65
Antigoni Papadopoulou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Adotar e aplicar um conceito de 
modernização e reforço dos SPE em áreas 
essenciais.

(c) Adotar e aplicar um conceito de 
modernização e reforço dos SPE em áreas 
essenciais através da promoção da 
aprendizagem mútua e do 
aperfeiçoamento da capacidade e 
eficiência dos serviços.

Or. en

Alteração 66
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Adotar e aplicar um conceito de 
modernização e reforço dos SPE em áreas 
essenciais.

(c) Adotar e aplicar um conceito de 
modernização e reforço dos SPE em áreas 
essenciais, em consonância com objetivos 
sociais mais amplos.

Or. en

Alteração 67
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Preparar relatórios no domínio do 
emprego, quer a pedido do Conselho ou da 
Comissão, quer por iniciativa própria.

(d) Preparar relatórios no domínio do 
emprego, quer a pedido do Conselho, da 
Comissão, ou do Parlamento Europeu,
quer por iniciativa própria.

Or. en
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Alteração 68
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Contribuir para a implementação de 
iniciativas políticas no domínio do 
emprego.

(e) Contribuir para a implementação de 
iniciativas políticas nos domínios social e
do emprego.

Or. de

Alteração 69
Phil Bennion

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Criar e partilhar as melhores 
práticas de identificação do denominado 
"grupo NEET" e de desenvolvimento de 
iniciativas para garantir que esses jovens 
adquiram as competências necessárias à 
entrada e permanência no mercado de 
trabalho.

Or. en

Alteração 70
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rede deve criar um mecanismo de 
informação em relação às iniciativas 
referidas no artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e 
b). Em conformidade com esta disposição, 

2. A rede deve criar um mecanismo de 
informação em relação a todas as
iniciativas referidas no artigo 3.º, n.º 1. Em 
conformidade com esta disposição, os 
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os membros devem apresentar um relatório 
anual à rede.

membros devem apresentar um relatório 
anual à rede.

Or. de

Alteração 71
Frédéric Daerden

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A rede deve cooperar com outros 
intervenientes no mercado de trabalho,
incluindo outros prestadores de serviços de 
emprego, através da sua implicação em 
atividades pertinentes e em reuniões da 
rede, bem como do intercâmbio de
informações e de dados.

A rede deve cooperar, de maneira 
ocasional e exclusivamente por iniciativa 
própria, com outros intervenientes no 
mercado de trabalho, incluindo outros 
prestadores de serviços de emprego, 
nomeadamente as agências de trabalho 
temporário, os serviços de emprego 
privados, as organizações 
não-governamentais cujas missões 
estejam relacionadas com o emprego, as 
autoridades locais, se for caso disso, e a 
rede europeia para a política de 
orientação ao longo da vida, através da 
sua implicação em atividades pertinentes e 
em reuniões da rede, bem como do 
intercâmbio de informações e de dados.

Or. fr

Alteração 72
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A rede deve cooperar com outros 
intervenientes no mercado de trabalho, 
incluindo outros prestadores de serviços de 
emprego, através da sua implicação em 
atividades pertinentes e em reuniões da 

A rede deve cooperar com outros 
intervenientes no mercado de trabalho, 
incluindo outros prestadores de serviços de 
emprego e organizações representantes 
dos desempregados ou dos grupos 
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rede, bem como do intercâmbio de 
informações e de dados.

vulneráveis, através da sua implicação em 
atividades pertinentes e em reuniões da 
rede, bem como do intercâmbio de 
informações e de dados.

Or. en

Alteração 73
Inês Cristina Zuber

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A rede deve cooperar com outros 
intervenientes no mercado de trabalho, 
incluindo outros prestadores de serviços de 
emprego, através da sua implicação em 
atividades pertinentes e em reuniões da 
rede, bem como do intercâmbio de 
informações e de dados.

A rede deve cooperar com outros 
intervenientes no mercado de trabalho, 
incluindo os sindicatos e os representantes 
dos trabalhadores e outros prestadores de 
serviços de emprego, através da sua 
implicação em atividades pertinentes e em 
reuniões da rede, bem como do 
intercâmbio de informações e de dados.

Or. pt

Alteração 74
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração adotará, 
por unanimidade, o seu regulamento 
interno que inclui, nomeadamente, o 
procedimento de decisão, as disposições 
relativas à nomeação e o mandato do 
presidente e dos vice-presidentes da rede.
O Conselho de Administração adotará, por 
maioria, o programa de trabalho anual, 
incluindo a criação de grupos de trabalho e 
o regime linguístico das reuniões de rede, 
bem como o relatório anual a publicar.

3. O Conselho de Administração adotará, 
por unanimidade, o seu regulamento 
interno que inclui, nomeadamente, o 
procedimento de decisão, as disposições 
relativas à nomeação e o mandato do 
presidente e dos vice-presidentes da rede.
O Conselho de Administração adotará, por 
maioria, o programa de trabalho anual, 
incluindo a criação de grupos de trabalho e 
o regime linguístico das reuniões de rede, 
bem como o relatório anual a ser 
transmitido ao Parlamento Europeu para 
subsequente avaliação pela Comissão do 
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Emprego e dos Assuntos Sociais, 
processamento e publicação.

Or. de

Alteração 75
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 7.º Suprimido
Adoção de um quadro geral
A Comissão deve ser habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 8.º, relativamente à criação de um 
quadro geral para a realização das 
atividades de avaliação comparativa e 
aprendizagem mútua, tal como definido 
no artigo 3.º, n.º 1, incluindo a 
metodologia, os indicadores quantitativos 
e qualitativos de base para avaliar o 
desempenho dos SPE, os instrumentos do 
programa integrado de aprendizagem 
mútua e as condições de participação 
nestas iniciativas.

Or. de

Alteração 76
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quatro anos após a entrada em vigor da 
presente decisão, a Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
da mesma ao Parlamento Europeu, ao 

Dois anos após a entrada em vigor da 
presente decisão, a Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
da mesma ao Parlamento Europeu, ao 
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Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões. O 
relatório deve avaliar, em especial, em que 
medida a rede contribuiu para a realização 
dos objetivos enunciados no artigo 2.º e se 
cumpriu a sua missão.

Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões. O 
relatório deve avaliar, em especial, em que 
medida a rede contribuiu para a realização 
dos objetivos enunciados no artigo 2.º e se 
cumpriu a sua missão.

Or. de


