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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 decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reforço da 
cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0430),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 149.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0177/2013),

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

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

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 decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A reunião informal dos ministros no 
Conselho EPSCO reconheceu que uma
maior e mais bem orientada cooperação 
entre os SPE levaria a uma partilha mais 
eficaz de melhores práticas e solicitou que 
fosse apresentada uma proposta 
circunstanciada sobre uma iniciativa de 
avaliação comparativa.

(5) A maior e mais bem orientada 
cooperação entre os SPE levaria a uma 
partilha mais eficaz de melhores práticas e
a apresentação de uma proposta 
circunstanciada sobre uma iniciativa de 
avaliação comparativa deve ser solicitada.
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Or. fr

Alteração 2

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, nomeadamente os 
respetivos secretariados, 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 devem ser transmitidos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho
acompanhados de comentários, se for 
caso disso. 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. O Comité do 
Emprego manterá a rede de SPE 
igualmente informada das suas 
atividades.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os processos em matéria de políticas 
públicas definem-se por uma fase de 
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conceção e uma fase de implementação. 
Neste contexto, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, na qualidade de colegisladores 
finais, devem possuir uma visão das duas 
perspetivas. Embora o Comité do 
Emprego abranja a fase de conceção, a 
rede de SPE deve centrar-se na fase de 
implementação das políticas públicas do 
emprego. O intercâmbio de informações 
entre o Comité do Emprego e a rede de 
SPE é primordial neste contexto. Mesmo 
que o Comité do Emprego deva ter a 
possibilidade de comentar os contributos 
da rede, não deve poder alterá-los. De 
igual modo, não deve existir nenhum 
mecanismo de aprovação de relatórios ou 
de programas de trabalho anuais pelo 
Comité do Emprego. No entanto, os 
secretariados das duas entidades devem 
cooperar estreitamente.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Devido à variedade de modelos, 
funções e formas de prestação de serviços 
dos SPE cabe a cada Estado-Membro 
nomear, de entre os quadros superiores dos 
respetivos serviços públicos de emprego, 
um membro para o Conselho de 
Administração da rede de SPE. Se for caso 
disso, este membro deverá representar, no 
Conselho de Administração, os outros 
serviços públicos de emprego do 
Estado-Membro em causa. Os membros 
nomeados devem ter a capacidade de tomar 
decisões em nome das suas organizações.
A fim de assegurar a participação de todos 
os SPE no funcionamento da rede, as 

(10) Devido à variedade de modelos, 
funções e formas de prestação de serviços 
dos SPE cabe a cada Estado-Membro 
nomear, de entre os quadros superiores dos 
respetivos serviços públicos de emprego, 
um membro efetivo e um ou mais 
membros suplentes para o Conselho de 
Administração da rede de SPE. Se for caso 
disso, este membro e/ou os membros 
suplentes devem representar, no Conselho 
de Administração, os outros serviços 
públicos de emprego do Estado-Membro 
em causa. Os membros nomeados devem 
ter a capacidade de tomar decisões em 
nome das suas organizações. A fim de 
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atividades devem ser abertas a todos os 
níveis de participação.

assegurar a participação de todos os SPE 
no funcionamento da rede, as atividades 
devem ser abertas a todos os níveis de 
participação.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Em 16 de janeiro de 2013, o 
Parlamento Europeu aprovou uma 
resolução sobre a criação de uma 
Garantia Europeia da Juventude, que 
deve ser tida em conta aquando da 
elaboração de nova legislação com 
impacto no mercado de trabalho.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Criação Assunto

Or. fr

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Definições

Para efeitos da presente diretiva, é 
aplicável a seguinte definição: 
"aprendizagem comparativa", a criação 
de uma ligação sistemática e integrada 
entre as atividades de comparação e de 
aprendizagem mútua, ou seja, a 
identificação de exemplos de bom 
desempenho nos setores de atividade 
fundamentais, através de uma 
comparação baseada em indicadores, na 
identificação de melhores práticas e na 
partilha de experiências e de melhores 
práticas através do processo de 
aprendizagem;

Or. fr

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

É criada uma rede de serviços públicos de 
emprego (SPE) à escala da UE — a seguir 
designada «a rede» — para o período entre 
1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 
2020. A rede deverá levar a cabo 
iniciativas, tal como definidas no artigo 3.º.

É criada uma rede de serviços públicos de 
emprego (SPE) à escala da UE — a seguir 
designada «a rede» — para o período entre 
o primeiro dia após a publicação da 
presente decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia e 31 de dezembro de 
2020. A rede deverá levar a cabo 
iniciativas, tal como definidas no artigo 3.º.

Or. fr
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Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os parceiros sociais;

Or. fr

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

b-B). As administrações nacionais de 
inspeção do trabalho;

Or. fr

Alteração 11

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) A aplicação das políticas da União, 
nomeadamente a 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. fr
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) O combate ao desemprego juvenil 
mediante a garantia de que, no intervalo 
de quatro meses após perderem o seu 
emprego ou cessarem o ensino 
tradicional, todos os jovens da UE e os 
residentes legais de idade não superior a 
25 anos, bem como os recém-licenciados 
de idade inferior a 30 anos, recebem uma 
oferta de emprego, de formação contínua 
ou de aprendizagem de boa qualidade;

Or. fr

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) A promoção de um emprego 
sustentável;

Or. fr

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) A correspondência entre as 
competências e as necessidades dos 
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trabalhadores e dos empregadores;

Or. fr

Alteração 15

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, sem concorrência desleal 
entre os trabalhadores, em conformidade 
com a legislação pertinente da União;

Or. fr

Alteração 16

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.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
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o texto).

Or. fr

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 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 Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão, 
quer por iniciativa própria.

Or. fr

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Avaliar o efeito que a aplicação da 
legislação sobre a mobilidade dos 
trabalhadores da União exerce sobre o 
mercado de trabalho dos 
Estados-Membros. 

Or. fr

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1
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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 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 20

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A rede será gerida por um Conselho de 
Administração para o qual cada 
Estado-Membro nomeia, de entre os 
quadros superiores dos respetivos serviços 
públicos de emprego, um membro efetivo e 
um membro suplente. A Comissão deve 
nomear um membro efetivo e um membro 
suplente para o Conselho de 
Administração. Os membros suplentes 
substituem os membros efetivos sempre 
que necessário.

A rede será gerida por um Conselho de 
Administração para o qual cada 
Estado-Membro nomeia, de entre os 
quadros superiores dos respetivos serviços 
públicos de emprego, um membro efetivo e 
um ou mais membros suplentes, no pleno 
respeito do grau de centralização de 
competências das políticas de emprego do 
Estado-Membro. A Comissão deve nomear 
um membro efetivo e um membro suplente 
para o Conselho de Administração. Os 
membros suplentes substituem os membros 
efetivos sempre que necessário.

Or. fr
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Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

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 e a transmitir 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos globais para a execução da 
presente decisão devem ser estabelecidos 
no âmbito do Programa para a Mudança e 
a Inovação Social, do qual as dotações 
anuais devem ser autorizadas pela 
autoridade orçamental nos limites do 
quadro financeiro.

Os recursos globais para a execução da 
presente decisão devem ser estabelecidos 
no âmbito do Programa para o Emprego e 
a Inovação Social, do qual as dotações 
anuais devem ser autorizadas pela 
autoridade orçamental nos limites do 
quadro financeiro.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr
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Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Adoção de um quadro geral Adoção de um quadro técnico
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. fr

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

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.

A Comissão deve ser habilitada a, após 
consultar a rede de SPE, 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. fr
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Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 7.º só 
entram em vigor se nem o Parlamento nem 
o Conselho formularem objeções no prazo 
de dois meses a contar da notificação do 
ato a estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Um ato delegado adotado em aplicação 
do disposto no artigo 7.º só entrará em 
vigor se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho não formularem objeções no 
prazo de três meses após a notificação do 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
ou se, antes do termo desse período, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de três meses.

Or. fr

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 9

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 
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.

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 
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. Se necessário, a 
Comissão deve apresentar uma proposta 
de revisão da presente decisão.

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Proposta de exposição de motivos

No contexto da crise económica e do desemprego que a acompanha, mas também devido à 
transformação dos mercados de trabalho nacionais, à evolução tecnológica e à variação das 
necessidades de mão-de-obra ou às alterações ao nível das carreiras (mobilidade entre setores 
ou geográfica, interrupção e reinício de carreira), mudaram as incumbências e os modos de 
funcionamento dos Serviços Públicos de Emprego.

Com o empenho dos Estados-Membros na melhor coordenação das suas políticas económicas 
e de emprego no âmbito da União, devem ser mobilizadas todas as ferramentas que 
possibilitem à União acompanhar essa transformação.

No âmbito do Semestre Europeu, por exemplo, os Estados-Membros comparam as suas 
orientações em matéria de políticas públicas de emprego, nomeadamente do ponto de vista 
orçamental, para identificar que políticas convêm a que Estado-Membro, em função da 
respetiva situação económica e da situação económica dos restantes Estados-Membros, para 
alcançar o objetivo quantificado da estratégia Europa 2020 (uma taxa de emprego de 75% 
para a população com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos).

Mas, para além da escolha estratégica de uma ou de outra política pública, um elemento 
essencial da sua eficácia é a sua correta implementação, sendo nessa fase que os Serviços 
Públicos de Emprego intervêm.

O relator congratula-se com a iniciativa tomada pela Comissão Europeia de proporcionar uma
existência formal a uma rede preexistente de representantes dos serviços públicos de emprego 
nacionais, para que lhes seja possível comparar, com base em dados quantificados precisos, a 
eficácia das medidas relativas ao mercado de trabalho de cuja implementação nos 
Estados-Membros estão incumbidos.

Na sequência dessa comparação, as vantagens e desvantagens das diferentes medidas podem 
ser objetivadas e incorporadas pelos diversos Estados-Membros no prosseguimento das 
respetivas missões.

O relator considera que essa cooperação pode ser melhorada de diferentes formas: 

 adicionar aos objetivos a necessidade de prestar particular atenção à luta contra o 
desemprego juvenil, à promoção do emprego sustentável e á luta contra o dumping 
social.

 envolver os parceiros sociais e os serviços nacionais de emprego.
 respeitar a organização de competências nos diversos Estados-Membros.

Para além destes elementos de fundo, a um nível mais técnico, para que a ferramenta seja 
efetivamente implementada a partir de 1 de janeiro de 2014, o relator não considera possível 
obter a aprovação, mas compromete-se a que esta se efetue no mais breve trecho. Além disso, 
por motivos de consonância com as outras negociações das bases legais ou orçamentais (PSCI 
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/ EASI), procederá à modificação de todos os elementos do texto.


