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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que uma mão-de-obra altamente qualificada e instruída constitui uma das mais 
importantes vantagens em termos de concorrência para a União; sublinha que um ensino e 
uma formação profissionais de elevada qualidade contribuem de forma crucial para o 
desenvolvimento sustentável e para a realização de um mercado interno único a funcionar 
eficazmente e que cumpre adaptá-los constantemente às necessidades e desenvolvimentos 
do mercado de trabalho europeu mediante um vasto diálogo entre todas as partes 
interessadas; 

2. Considera que o ensino e a formação profissionais devem criar condições propícias à 
mobilidade da mão-de-obra, tanto a nível da formação inicial, como no âmbito do 
processo de formação ao longo da vida;

3. Considera que, a fim de concretizar plenamente a emblemática iniciativa UE 2020 
«Agenda para Novas Qualificações e Novos Empregos», as instituições da UE devem 
chegar a um acordo pragmático, abrangente e alargado, apoiado por todos os Estados-
Membros, que estabeleça uma ligação o ensino profissional, as qualificações profissionais, 
a aprendizagem ao longo da vida e os estágios e o mercado de trabalho, com vista a 
garantir que todos os Estados-Membros assimilem verdadeiramente os objectivos 
definidos no quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da 
formação (ET 2020);

4. Salienta a necessidade de assegurar uma melhor cooperação entre os sistemas de ensino 
dos diferentes Estados Membros, dando particular ênfase à aprendizagem de línguas e aos 
programas curriculares adaptados ao cumprimento dos objectivos da iniciativa «União da 
Inovação»;  sublinha a necessidade de remover todos os obstáculos jurídicos e 
administrativos ao desenvolvimento de um quadro europeu que permita oferecer um vasto 
leque de estágios de alta qualidade em toda a União Europeia;

5. Sublinha que um período de ensino ou formação no estrangeiro é essencial para que os 
jovens adquiram novas competências, incluindo competências linguísticas, e aumentem 
assim as suas oportunidades de integração no mercado de trabalho; saúda, por 
conseguinte, a intenção da Comissão de criar um cartão «Juventude em Movimento» para 
facilitar a mobilidade dos jovens que pretendam estudar noutro Estado-Membro, bem 
como de criar subsídios europeus de mobilidade que possibilitem aos jovens, sobretudo 
aos mais desfavorecidos, usufruir de um período de estudo, formação ou emprego noutro 
país;

6. Exorta a Comissão a examinar as interacções, e a estabelecer sinergias mais estreitas, 
entre a Directiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, o 
Processo de Bolonha para o ensino superior e o processo de Copenhaga para a formação 
profissional, através, nomeadamente, de uma melhor aplicação do Quadro Europeu de 
Qualificações (CEQ) e do Sistema Europeu de Transferência de Créditos para o Ensino e 
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Formação Profissionais (ECVET), bem como do Europass; defende que os Estados-
Membros devem continuar a dispor de competências para a organização dos seus sistemas 
educativos, de acordo com as respectivas características sociais e culturais;

7. Observa que é muito importante promover a mobilidade dos trabalhadores no quadro do 
mercado interno; saúda e apoia inteiramente a proposta da Comissão de actualizar o 
sistema de reconhecimento de qualificações profissionais; considera que, no âmbito do 
seu processo de revisão da Directiva relativa às qualificações profissionais na sua forma 
actual, a Comissão deve levar a cabo uma avaliação efectiva da mesma;  considera que o 
reconhecimento mútuo das qualificações profissionais entre Estados-Membros deve 
continuar a ser uma prioridade absoluta para a Comissão;

8. Exorta a Comissão Europeia, os Estados-Membros e o Parlamento Europeu a apoiar e a 
alargar os programas europeus de mobilidade de estudantes e, nomeadamente, o programa 
Leonardo da Vinci, com vista a promover uma maior mobilidade dos estudantes no 
quadro do mercado interno;

9. Observa que existe também um mercado interno de oferta de formação profissional 
contínua e insta os Estados-Membros a disponibilizarem mais organismos consultivos 
sobre ofertas de formação contínua e mobilidade profissional, tanto no próprio país, como 
em outros Estados-Membros;

10. Chama a atenção para os obstáculos à integração que os cidadãos de países terceiros 
enfrentam quando as suas qualificações não são reconhecidas; insta a Comissão a avaliar o 
impacto do Quadro Europeu de Qualificações no reconhecimento das qualificações dos 
cidadãos de países terceiros;

11. Apela a que se favoreça o desenvolvimento de ligações transfronteiriças e de plataformas 
de comunicação entre os estabelecimentos de ensino e os empregadores, a fim de facilitar 
o intercâmbio de boas práticas;

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem a transposição, a implementação e 
a execução plena da legislação da UE em que assenta o mercado único, apoiando 
programas de formação visando assegurar que o sector empresarial, as autoridades 
públicas e os consumidores adquiram um conhecimento adequado da legislação em vigor 
e dos seus direitos e das responsabilidades dela decorrentes;

13. Apela a que todos os agentes do mercado de trabalho, incluindo os dos sectores 
profissionais, das empresas, dos sindicatos, dos ministérios e dos serviços públicos de 
emprego, cooperem num diálogo social estruturado sobre a melhor forma de garantir a 
integração profissional dos jovens, de promover a aprendizagem ao longo da vida e a 
formação formal/informal.



AD\859055PT.doc 5/5 PE456.624v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 28.2.2011

Resultado da votação final +:
–:
0:

26
2
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza 
Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, 
Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata 
Handzlik, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo, Robert 
Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, 
Bernadette Vergnaud

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Damien Abad, Cornelis de Jong, Constance Le Grip, Emma 
McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Olga 
Sehnalová, Wim van de Camp


