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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A educação e a formação estão no cerne da estratégia Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, bem como das orientações integradas para as políticas 
económicas e de emprego dos Estados-Membros. A Comissão e o Parlamento são, pois, 
favoráveis a um aumento do apoio da UE à educação e à formação no período 2014-2020 a 
fim de melhorar o nível de qualificações dos cidadãos e de contribuir para combater as 
elevadas taxas de desemprego dos jovens em muitos Estados-Membros.

Apresentação do regulamento

O programa «Erasmus para Todos» abrange a educação, a formação, a juventude e o 
desporto e visa apoiar todos os setores da educação (a saber, o ensino superior, a educação e a 
formação profissional, a educação de adultos, o ensino e a juventude) no contexto da 
aprendizagem ao logo da vida.

Em conformidade com a proposta da Comissão, o programa Erasmus focaliza-se em 
três tipos de ações-chave:

 a mobilidade para fins de aprendizagem transnacional e internacional dos 
estudantes, jovens, professores e membros do pessoal;

 a cooperação para a inovação e as boas práticas entre as instituições de ensino, 
bem como a cooperação com organismos ativos no domínio da juventude e o apoio às 
agendas políticas;

 o apoio à reforma das políticas e ao reforço das capacidades em países terceiros, 
incluindo os do alargamento, com especial ênfase nos países vizinhos e no diálogo 
político internacional.

O programa «Erasmus para Todos» integra e dá seguimento aos programas internacionais 
existentes (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa) e aos programas de cooperação com 
os países industrializados.

Para o período 2014-2020, o programa "Erasmus para Todos" será dotado de um 
orçamento de 17 299 milhões de euros, incluindo 16 742 milhões de euros para medidas no 
domínio do ensino, da formação e da juventude (65% para a mobilidade individual para fins 
de aprendizagem, 26% para cooperação para inovação e boas práticas, 4% para apoiar a 
reforma das políticas e 2% para despesas administrativas), 318,4 milhões de euros para as 
atividades da ação Jean Monnet e 238,8 milhões de euros para medidas no domínio do 
desporto. Adicionalmente, a fim de promover a dimensão internacional do ensino superior, 
será atribuído um montante indicativo de 1,8 mil milhões de euros, proveniente dos vários 
instrumentos externos. Os fundos serão disponibilizados em duas dotações plurianuais que 
abrangem os primeiros quatro anos e os restantes três anos, respetivamente, a fim de assegurar 
a estabilidade e a previsibilidade.

A dotação financeira prevista para o programa "Erasmus para Todos" será utilizada 
para as medidas previstas no n.° 1 do artigo 6.° para fins de preparação, monitorização, 
controlo, auditoria e avaliação, bem como para as despesas de assistência técnica. Além disso, 
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a Comissão proporcionará fundos de garantia de empréstimos contraídos por estudantes 
residentes num país participante que frequentem cursos de mestrado noutro país participante.

Posição da relatora

A relatora apoia o regulamento proposto pela Comissão e propõe algumas 
modificações que visam:

1. a inclusão, entre os objetivos e as ações gerais do programa, do aumento do 
número de pessoas de mais de 35 anos que beneficiem das medidas de 
aprendizagem ao logo da vida;

2. a inclusão, entre os objetivos específicos e as ações do programa, da mobilidade 
das pessoas com fins educacionais e de empreendedorismo, bem como a 
definição dos indicadores correspondentes;

3. a inclusão, entre as políticas da UE relevantes para o programa "Erasmus para 
todos", das políticas industriais;

4. a garantia do acesso ao programa "Erasmus para todos" das organizações 
não-governamentais, em especial dos jovens, em domínios como o ensino, a 
formação, a juventude e o desporto para todos;

5. a utilização das TIC a fim de facilitar o acesso ao programa "Erasmus para todos" 
das pessoas com dificuldades de natureza educativa, social, física, psicológica, 
geográfica, económica ou cultural;

6. a elegibilidade para o mecanismo de garantia de empréstimo dos doutorandos que 
residam num país participante e que preparem um doutoramento noutro país 
participante;

7. a definição, no Anexo 1 do Regulamento e não nos atos delegados, dos critérios 
de desempenho referidos nos artigos 5.° e 11.°;

8. a supressão, entre os critérios de atribuição dos fundos a ser geridos por uma 
agência nacional para a implementação das medidas previstas no n.° 1 do artigo 
6.°, do critério referente ao custo de vida no Estado-Membro, suscetível de criar 
discriminações entre estudantes/doutorandos em função do Estado-Membro de 
residência;

9. a garantia da transparência no referente à implementação do programa "Erasmus 
para Todos" mediante a obrigação, para a Comissão, de publicar na sua página 
Web informações respeitantes às agências nacionais designadas, bem como ao 
programa de trabalho e aos fundos que a Comissão disponibiliza anualmente para 
a aplicação do programa;

10. a cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros para a designação, em 1 de 
janeiro de 2014, das agências nacionais responsáveis pela gestão do programa 
"Erasmus para Todos";

 11. a garantia de uma participação equilibrada para todos os países participantes no 
programa.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da 
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

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 nos Estados-Membros e 
nos países terceiros participantes da 
«marca» Erasmus como sinónimo da 
mobilidade em matéria de aprendizagem na 
União é um argumento a favor de que os
principais setores de educação abrangidos 
pelo programa utilizem mais 
extensivamente esta marca e melhorem os 
seus instrumentos de avaliação e 
acompanhamento.

Justificação

Para garantir o sucesso do programa e a correta utilização dos fundos públicos, e para não 
prejudicar a boa reputação da marca «Erasmus», é essencial melhorar os métodos de 
acompanhamento e de avaliação, nomeadamente através de uma definição clara dos 
indicadores e métodos.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A necessidade de dar continuidade à 
política europeia de educação e o êxito 
dos programas anteriores "Aprendizagem 
ao Longo da Vida", "Juventude em 
Ação", "Leonardo da Vinci", 
"Comenius" , "Erasmus" , "Grundtvig" 
requer a manutenção dos nomes de 
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referência dos programas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, bem como dos artigos 21.º e 23.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais, o 
programa promoverá a igualdade entre 
homens e mulheres, bem como a luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

(7) Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, bem como dos artigos 21.º e 23.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais, o 
programa promoverá a igualdade entre 
homens e mulheres, bem como a luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.
Esta ambição deve ser traduzida em ações 
concretas de acompanhamento e de 
avaliação, para assegurar que a execução 
do programa respeite esses objetivos.

Justificação

Para garantir o sucesso do programa e a correta utilização dos fundos públicos, e para não 
prejudicar a boa reputação da marca «Erasmus», é essencial melhorar os métodos de 
acompanhamento e de avaliação, nomeadamente através de uma definição clara dos 
indicadores e métodos.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

destinados a suportar estudos de mestrado 
ou de doutoramento noutros países 
participantes, em condições favoráveis aos 
estudantes. No entanto, este não deverá 
sobrepor-se ao programa Marie Curie no 
âmbito do programa Horizonte 2020.

Justificação

O desenvolvimento da inovação e da investigação é vital para a competitividade da UE e está 
estreitamente associado às instituições de ensino superior. É, por conseguinte, necessário que 
as facilidades de garantias de empréstimo a título do programa "Erasmus para Todos" sejam 
tornadas extensivas aos titulares de diplomas de pós-graduação que pretendam seguir cursos 
de doutoramento num outro país participante.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Processo de Copenhaga (2001-
2020) renovado definiu uma visão 
ambiciosa e global para a política de 
educação e formação profissional na 
Europa, e solicitou o apoio dos programas 
de educação da União às prioridades 
definidas, incluindo em matéria de 
mobilidade internacional e reformas 
implementadas pelos Estados-Membros.

(14) O Processo de Copenhaga (2001-
2020) renovado definiu uma visão 
ambiciosa e global para a política de 
educação e formação profissional na 
Europa, e solicitou o apoio dos programas 
de educação da União às prioridades 
definidas, incluindo em matéria de 
mobilidade internacional e reformas 
implementadas pelos Estados-Membros.
Essa política deve ser apoiada e 
considerada prioritária no âmbito do 
programa. Além disso, na medida em que 
a educação e a formação profissional 
desempenham um papel essencial, ao 
fomentarem as condições adequadas para 
a investigação e a inovação, é 
particularmente importante votar 
particular atenção a esta parte.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

(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 



AD\909268PT.doc 9/36 PE487.940v02-00

PT

domínios políticos relevantes para a União, 
não são organizações com fins lucrativos e 
conferem diplomas académicos 
reconhecidos.

domínios políticos relevantes para a União, 
não são organizações com fins lucrativos e 
conferem diplomas académicos 
reconhecidos. Devem também estar 
incluídas organizações de juventude e 
peritos em política da juventude.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A cooperação entre o programa e 
as organizações da sociedade civil no 
domínio da educação, da formação, da 
juventude e do desporto tem de ser 
reforçada, a nível nacional e europeu. A 
criação de uma apropriação alargada das 
estratégias e políticas no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida reveste-se 
de grande importância. A sociedade civil é 
essencial para ter em conta as sugestões e 
preocupações das partes interessadas a 
todos os níveis, e constitui uma base para 
um diálogo sólido entre a União e os seus 
cidadãos, para que o espaço europeu da 
aprendizagem ao longo da vida se possa 
tornar numa realidade.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Mais transparência das qualificações e 
competências, bem como a aceitação 
crescente dos instrumentos da União, 
facilitarão a mobilidade em toda a Europa 
para efeitos de aprendizagem ao longo da 
vida, contribuindo dessa forma para o 
desenvolvimento de uma educação e 
formação de qualidade, e facilitarão a 

(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 
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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.

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 europeia e promoverá a 
mobilidade dos trabalhadores.

Alteração 10

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 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). Além disso, é importante 
defender e reforçar a execução de 
estratégias e políticas de educação no 
âmbito do programa.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

acrescentado europeu de todas as ações 
realizadas no âmbito do programa e a 
complementaridade com as atividades dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 167.º, n.º 4, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e com 
outras atividades, em especial no domínio 
da cultura, investigação, política de coesão 
e industrial, política de alargamento e das 
relações externas. Essa garantia só pode 
ser dada através do desenvolvimento dos 
instrumentos adequados de avaliação e 
acompanhamento.

Justificação

Para garantir o sucesso do programa e a correta utilização dos fundos públicos, e para não 
prejudicar a boa reputação da marca «Erasmus», é essencial melhorar os métodos de 
acompanhamento e de avaliação, nomeadamente através de uma definição clara dos 
indicadores e métodos.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

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

Com fins de transparência e para que a totalidade dos potenciais beneficiários possa 
preparar a sua participação no programa "Erasmus para Todos" no período 2014-2020, 
cumpre que os critérios de desempenho relativos às agências nacionais façam parte 
integrante do Regulamento em vez de serem definidos ulteriormente pela Comissão através 
de atos delegados.

Alteração 13

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 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, a 
formação não formal e a juventude.

Alteração 14

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 
parte do sistema de educação e formação 
formal.

2. «formação não formal», um processo 
organizado que proporciona às pessoas a 
possibilidade de desenvolverem as suas 
qualidades, competências e aptidões que 
não são desenvolvidas no contexto do 
sistema de educação e formação formal.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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, incluindo 
o diálogo estruturado com a sociedade 
civil, as organizações envolvidas em 
atividades de formação não formal e 
organizações de juventude.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

28-A. «diálogo estruturado», plataformas 
e fóruns que asseguram a contribuição 
das organizações não-governamentais e 
outras partes interessadas para a 
formulação de estratégias e políticas.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A sua ênfase nos efeitos a longo 
prazo e se são baseadas, se possível, numa 
análise factual.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Programa tem por objetivo criar 
estruturas de aprendizagem ao longo da 
vida que apresentem um funcionamento 
eficaz, com base nas melhores práticas e 
em estudos factuais, incorporar a 
aprendizagem ao longo da vida nas 
diversas organizações, formais e não 
formais, dos atuais sistemas, e promover 
uma atitude positiva em relação à 
aprendizagem ao longo da vida.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Visa, em particular, contribuir para a 
consecução dos seguintes objetivos:
(a) Aumento do número de pessoas com 
idade superior a 35 anos que beneficiam 
da aprendizagem ao longo da vida.
(b) Tornar a «aprendizagem ao longo da 
vida» numa realidade acessível a todos.
(c) Aumento da taxa de emprego dos 
jovens; 

Justificação

A educação e a formação contribuem diretamente para a obtenção de um emprego decente e 
bem pago. O aumento da taxa de emprego nos Estados-Membros, em particular entre os 
jovens, é um objetivo fundamental da UE, devendo, neste contexto, tornar-se um dos objetivos 
gerais do programa "Erasmus para Todos".

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

– percentagem de participantes que 
aumentaram as suas competências e/ou 
capacidades fundamentais mais pertinentes 
para a sua empregabilidade, medida em 
função de critérios objetivos, tais como a 
taxa de emprego um ano após o fim dos 
estudos ou a taxa de participantes 
envolvidos em atividades profissionais no 
âmbito dos seus curricula;

Justificação

Para garantir o sucesso do programa e a correta utilização dos fundos públicos, e para não 
prejudicar a boa reputação da marca «Erasmus», é essencial melhorar os métodos de 
acompanhamento e de avaliação, nomeadamente através de uma definição clara dos 
indicadores e métodos. Estes não se devem basear apenas em declarações subjetivas, 
devendo incluir, tanto quanto possível, elementos de medição objetiva.
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Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – travessão 1 – subtravessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- percentagem de empresários 
participantes que melhoraram as suas 
competências fundamentais e/ou as suas 
qualificações relevantes no domínio do 
empreendedorismo.

Justificação

O desenvolvimento das competências necessárias ao empreendedorismo, em particular entre 
os jovens, deve ser seguido mediante o estabelecimento de um indicador específico que 
permita pôr em evidência a necessidade de aumentar o apoio à educação e à formação dos 
jovens empresários.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea a) – travessão 1 – subtravessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

– Percentagem dos jovens participantes que 
declaram estar mais bem preparados para  
participar no empreendedorismo, na vida 
social ou política

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Promover a emergência de um espaço 
europeu de aprendizagem ao longo da vida 
com especial ênfase na educação e na 
formação profissionais, desencadear 
reformas das políticas a nível nacional, 
apoiar a modernização dos sistemas de 
educação e formação, incluindo a 
aprendizagem informal e não formal e 
desenvolvimento de aptidões, e apoiar a 
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utilização dos instrumentos de 
reconhecimento e transparência e da 
divulgação de boas práticas;

cooperação europeia em matéria de 
juventude e aprendizagem ao longo da 
vida, nomeadamente através do reforço da 
cooperação política, da melhor utilização 
dos instrumentos de reconhecimento e 
transparência e da divulgação de boas 
práticas;;

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 5 – 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

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

Justificação

Por razões de clareza e coerência.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover a formação em matéria 
de competências já adquiridas e novas, 
necessárias para a competitividade da 
indústria europeia;

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

– Indicadores: Percentagem dos 
participantes que aumentaram as suas 

– Indicadores: Percentagem dos 
participantes que aumentaram as suas 
aptidões linguísticas, medidas, 
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aptidões linguísticas nomeadamente, em função de critérios 
objetivos, como o sucesso em testes 
linguísticos

Justificação

Para garantir o sucesso do programa e a correta utilização dos fundos públicos, e para não 
prejudicar a boa reputação da marca «Erasmus», é essencial melhorar os métodos de 
acompanhamento e de avaliação, nomeadamente através de uma definição clara dos 
indicadores e métodos. Estes não se devem basear apenas em declarações subjetivas, 
devendo incluir, tanto quanto possível, elementos de medição objetiva.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) mobilidade individual para fins de 
aprendizagem,

(a) mobilidade individual, incluindo o 
setor empresarial, nomeadamente através 
de ações de aprendizagem profissional; 

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Mobilidade 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, inclusive no domínio do 
empreendedorismo.

Justificação

A mobilidade individual para fins de aprendizagem no domínio do empreendedorismo é 
importante para a implementação das políticas industriais e para a competitividade da UE.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Igualdade de oportunidades para 
todos os estudantes em termos de 
cooperação e de mobilidade, 
independentemente da sua 
universidade/instituição de origem.

Justificação

O princípio da igualdade e não-discriminação deve ser aplicado à cooperação nos domínios 
da inovação e das boas práticas.

Alteração 33

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

2-A. Esta ação apoiará a mobilidade no 
domínio da educação e formação ao 
longo da vida, a fim de disseminar todas 
as competências e ofícios.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) cooperação transnacional centrada 
no reconhecimento e apoio, visando um 
impacto sistemático a longo prazo, 
mediante a modernização ou 
diversificação dos sistemas de educação e 
formação, incluindo as organizações e 
instituições que oferecem formação 
formal e não formal, as empresas e a 
sociedade civil;

Alteração 36

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;

–  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 e 
métodos de formação;

Justificação

A educação passa tanto pelo conteúdo do currículo, como pelos métodos de ensino. A 
cooperação dos estabelecimentos deve permitir desenvolver também métodos de 
aprendizagem inovadores.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As TIC devem ser utilizadas pelos organismos de educação e formação e pelas empresas que 
visam a promoção das capacidades de inserção profissional, a criação de novos programas 
específicos para os diferentes setores, o desenvolvimento de métodos de ensino e formação 
profissional inovadores e a aplicação dos instrumentos de reconhecimento a nível da UE.

Alteração 38

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

(b-A) redes e alianças no âmbito da 
formação no domínio das artes e ofícios, e 
das competências necessárias para as 
atividades de preservação do património 
cultural;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) formação ao longo da vida para 
assegurar a evolução da carreira 
profissional e o aumento das 
oportunidades de emprego.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Esta ação inclui também o apoio
administrativo às organizações da 
sociedade civil ativas no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida, formação 
formal e não formal, com especial ênfase 
na juventude.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Atividades Jean Monnet Educação europeia e atividades Jean 
Monnet

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

(ii-B) Academia de Direito Europeu, 
Trier;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea c) – subalínea ii-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-C) Agência Europeia para o 
Desenvolvimento da Educação Especial, 
Middelfart;
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Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea c) – parte introdutória

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 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 e do apoio ao 
voluntariado no desporto.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Promover o crescimento sustentável e 
inclusivo, facilitando o acesso das pessoas 
com deficiência às atividades desportivas.
– Indicadores: percentagem de participantes 
que utilizam os resultados de projetos 
transfronteiras para promover a 
participação das pessoas com deficiência 
nas práticas desportivas.
(c-B) Apoiar a atividade desportiva e a 
formação no domínio do envelhecimento 
saudável e ativo da sociedade.
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Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios de desempenho para o 
seguimento e a avaliação dos objetivos a 
que se refere o parágrafo 1 são 
apresentados no Anexo I.

Justificação

Por razões de transparência e segurança jurídica, os critérios de desempenho relativos às 
ações geridas pelas agências nacionais devem fazer parte integrante do Regulamento. Para o 
efeito, os indicadores propostos pela Comissão devem ser introduzidos no Anexo I. 

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 
sem fins lucrativos que envolvem vários 
países europeus a nível do desporto de 
massa;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Diálogo com as partes interessadas 
relevantes a nível europeu.

(e) Diálogo com as partes interessadas 
relevantes a nível europeu, incluindo as 
empresas.

Alteração 52
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades desportivas apoiadas 
devem obter, se necessário, financiamento 
complementar de terceiros, graças a 
parcerias com as empresas privadas, por 
exemplo.

2. As atividades desportivas apoiadas 
podem obter, se necessário, financiamento 
complementar de terceiros, graças a 
parcerias com as empresas privadas, por 
exemplo.

Alteração 53
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, será atribuído um 
montante indicativo de EUR 1.812.100 
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, inclusive no domínio do 
empreendedorismo, 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.

Justificação

A mobilidade para fins de aprendizagem dos jovens empresários é importante para a 
implementação da política industrial e para a competitividade da UE.  

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2
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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 será disponibilizado 
através de duas dotações plurianuais que 
abrangem apenas os primeiros quatro anos 
e os restantes três anos, respetivamente. A 
fim de favorecer a continuidade das ações 
e o funcionamento harmonioso do 
programa, as dotações anuais devem ser 
aproximadamente da mesma ordem.  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.

Justificação

Para assegurar uma gestão eficaz do programa durante todo o período 2014-2020, é 
importante que as dotações orçamentais anuais sejam aproximadamente equivalentes.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão atribui os fundos de 
garantia de empréstimos contraídos por 
estudantes residentes num país participante 
como definido no artigo 18.º, n.º 1, que 
frequentam cursos de mestrado noutro país 
participante, por intermédio de um 
administrador mandatado para os atribuir 
com base nos acordos fiduciários, cujas 
regras e requisitos pormenorizados 
governam a execução do instrumento 

3. A Comissão atribui os fundos de 
garantia de empréstimos contraídos por 
estudantes e doutorandos residentes num 
país participante como definido no artigo 
18.º, n.º 1, que frequentam cursos de 
mestrado ou de doutoramento noutro país 
participante, por intermédio de um 
administrador mandatado para os atribuir 
com base nos acordos fiduciários, cujas 
regras e requisitos pormenorizados 
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financeiro e as obrigações das partes. O 
instrumento financeiro cumpre as 
disposições em matéria de instrumentos 
financeiros previstas no Regulamento 
Financeiro e no ato delegado que substitui 
as regras de execução. Em conformidade 
com o artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002, as receitas e 
os reembolsos gerados pelas garantias são 
atribuídos ao instrumento financeiro. Este 
instrumento financeiro, incluindo as 
necessidades do mercado e a sua adoção, 
será objeto da monitorização e avaliação 
referidas no artigo 15.º, n.º 2.

governam a execução do instrumento 
financeiro e as obrigações das partes. O 
instrumento financeiro cumpre as 
disposições em matéria de instrumentos 
financeiros previstas no Regulamento 
Financeiro e no ato delegado que substitui 
as regras de execução. Em conformidade 
com o artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002, as receitas e 
os reembolsos gerados pelas garantias são 
atribuídos ao instrumento financeiro. Este 
instrumento financeiro, incluindo as 
necessidades do mercado e a sua adoção, 
será objeto da monitorização e avaliação 
referidas no artigo 15.º, n.º 2 do presente 
regulamento.

Justificação

Tendo em conta a importância da investigação e da inovação para a competitividade e o 
desenvolvimento industrial, económico e social da UE, os doutorandos deveriam ser elegíveis 
para os empréstimos garantidos pelo

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Considera-se que as entidades públicas, 
bem como as escolas, os estabelecimentos 
de ensino superior e as organizações nos 
domínios da educação, formação, 
juventude e do desporto cujos rendimentos 
anuais nos últimos dois anos sejam 
oriundos em mais de 50 % de fontes 
públicas, têm capacidade financeira, 
profissional e administrativa para realizar 
as atividades previstas no programa. Não 
lhes será exigida a apresentação de outra 
documentação comprovativa.

4. Considera-se que as entidades públicas, 
bem como as escolas, os estabelecimentos 
de ensino superior e as organizações nos 
domínios da educação, formação, 
juventude e do desporto cujos rendimentos 
anuais nos últimos dois anos sejam 
oriundos em mais de 50 % de fontes 
públicas, têm capacidade financeira, 
profissional e administrativa para realizar 
as atividades previstas no programa. Não 
lhes será exigida a apresentação de outra 
documentação comprovativa. 

As entidades públicas, bem como as 
escolas, os estabelecimentos de ensino 
superior e as organizações nos domínios 
da educação, da formação, da juventude e 
do desporto que não satisfaçam as 
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condições especificadas no primeiro 
parágrafo devem apresentar 
documentação que demonstre a 
capacidade financeira, profissional e 
administrativa necessária para 
implementar as ações no âmbito do 
programa.

Justificação

A presente alteração visa clarificar o texto e melhorar o acesso das entidades públicas, 
escolas, estabelecimentos de ensino superior e organizações nos domínios da educação, 
formação, juventude e do desporto. 

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Resultados comprováveis dos 
projetos.

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além da monitorização continuada, a 
Comissão estabelece um relatório de
avaliação antes do final de 2017, com vista 
a avaliar a eficácia em termos de objetivos 
alcançados, a eficiência do programa e o 
seu valor acrescentado europeu, destinada 
a escorar a decisão de renovação, 
modificação ou suspensão do programa. 
Serão avaliadas as possibilidades de 
simplificação, a sua coerência interna e 
externa, a continuidade da relevância de 
todos os objetivos, bem como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentado e 
inclusivo. Terá igualmente em conta os 

2. Além da monitorização continuada, a 
Comissão estabelece e apresenta 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório de avaliação anual, 
com vista a avaliar a eficácia em termos de 
objetivos alcançados, a eficiência do 
programa e o seu valor acrescentado 
europeu, destinada a escorar a decisão de 
renovação, modificação ou suspensão do 
programa. Serão avaliadas as 
possibilidades de simplificação, a sua 
coerência interna e externa, a continuidade 
da relevância de todos os objetivos, bem 
como a contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentado e 
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resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo dos programas antecessores 
(Aprendizagem ao Longo da Vida, 
Juventude em Ação, Erasmus Mundus e 
outros programas internacionais de ensino 
superior).

inclusivo. Terá igualmente em conta os 
resultados da avaliação sobre o impacto a 
longo prazo dos programas antecessores 
(Aprendizagem ao Longo da Vida, 
Juventude em Ação, Erasmus Mundus e 
outros programas internacionais de ensino 
superior).

Justificação

A bem de uma eficaz monitorização do programa "Erasmus para Todos" no período 2012-
2020, os relatórios de avaliação devem ser elaborados anualmente pela Comissão e 
apresentados ao Parlamento Europeu.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

– «Erasmus Aprendizagem ao Longo da 
Vida» associado com as indústrias 
europeias e as PME;
– – «Erasmus Aprendizagem ao Longo da 
Vida» associado à educação de adultos;

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão e os Estados-Membros 
encorajam as organizações 
não-governamentais e, em especial, as 
organizações de jovens nos domínios da 
educação, da formação, da juventude e do 
desporto de base, a participarem no 
programa.

Justificação

Dado que os jovens são os principais beneficiários do programa "Erasmus para Todos", é 
importante que as organizações não-governamentais e, em particular, as organizações de 
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jovens operantes nos domínios da educação, da formação e dos desportos de base participem 
no programa. 

Alteração 61
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 facilitar a 
participação de pessoas com dificuldades 
por razões educacionais, sociais, 
relacionadas com o sexo a que pertencem, 
físicas, psicológicas, geográficas, 
económicas e culturais. Para o efeito, a 
Comissão e os Estados-Membros 
conferem prioridade à utilização das TIC 
e das novas tecnologias, para facilitar o 
acesso das pessoas com essas dificuldades 
à educação, à formação e ao desporto.

Justificação

A utilização das TIC e das novas tecnologias deve fazer parte dos esforços da Comissão e dos 
Estados-Membros para facilitar a participação das pessoas com dificuldades por razões 
educacionais, sociais, de género, físicas, psicológicas, geográficas, económicas e culturais na 
educação, na formação e no desporto.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As políticas pertinentes da União, em 
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;

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

A política industrial da UE um dos beneficiários importantes da educação, da formação, da 
investigação e da inovação na UE.  A política industrial da UE deve, pois, ser incluída entre 
as políticas da UE relevantes para o programa "Erasmus para Todos".  

Alteração 63

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 e à eficácia do programa,
incluindo a emissão de vistos.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A agência nacional encoraja a 
participação das autoridades e atores 
locais e regionais no delineamento da 
implementação e acompanhamento dos 
projetos.

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de dois meses a contar da 
receção da avaliação de fiabilidade ex ante, 
tal como referido no artigo 21.º, n.º 3, por 
parte da autoridade nacional, a Comissão 
deve aprovar, aprovar com condições ou 
rejeitar a designação da agência nacional. 
A Comissão não enceta uma relação 

1. No prazo de dois meses a contar da 
receção da avaliação de fiabilidade ex ante, 
tal como referido no artigo 21.º, n.º 3, por 
parte da autoridade nacional, a Comissão 
deve aprovar, aprovar com condições ou 
rejeitar a designação da agência nacional. 
A Comissão não enceta uma relação 
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contratual com a agência nacional até à 
aceitação da avaliação de fiabilidade ex 
ante. Em caso de aprovação condicional, a 
Comissão poderá adotar medidas 
cautelares proporcionais, que se aplicarão à 
sua relação contratual com a agência 
nacional.

contratual com a agência nacional até à 
aceitação da avaliação de fiabilidade ex 
ante. A Comissão coopera com os 
Estados-Membros em questão, para que a 
agência nacional seja designada tão 
rapidamente quanto possível. De qualquer 
forma, a agência nacional deve ser 
designada e o seu programa de trabalho 
formalmente adotado, o mais tardar nove 
meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento. Em caso de 
aprovação condicional, a Comissão poderá 
adotar medidas cautelares proporcionais, 
que se aplicarão à sua relação contratual 
com a agência nacional.

Justificação

As presentes disposições foram introduzidas a fim de assegurar que os Estados-Membros e a 
Comissão cooperem e finalizem a designação das agências nacionais e a aprovação oficial 
dos programas de trabalho antes de 1 de janeiro de 2014. 

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão formalizará as 
responsabilidades jurídicas relativamente a 
convenções financeiras relativas aos 
anteriores programas, Aprendizagem ao 
Longo da Vida e Juventude em Ação 
(2007-2013), e ainda por encerrar aquando 
do início do programa, após a sua aceitação 
da avaliação de fiabilidade ex ante sobre a 
agência nacional designada para o 
programa.

2. A Comissão formalizará e publicará no 
seu sítio Web as responsabilidades 
jurídicas relativamente a convenções 
financeiras relativas aos anteriores 
programas, Aprendizagem ao Longo da 
Vida e Juventude em Ação (2007-2013), e 
ainda por encerrar aquando do início do 
programa, após a sua aceitação da 
avaliação de fiabilidade ex ante sobre a 
agência nacional designada para o 
programa.

Justificação

A fim de permitir o intercâmbio de boas práticas e a transparência na implementação do 
programa "Erasmus para Todos", é necessário que a informação a que faz referência o 
presente número seja publicada no sítio Web da Comissão Europeia.
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Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A Comissão publica no seu sítio 
Web, e atualiza permanentemente, todas 
as informações referentes às agências 
nacionais designadas pelos Estados-
Membros, o conteúdo do contrato 
celebrado pela Comissão com cada uma 
das agências nacionais designadas, bem 
como os fundos disponibilizados 
anualmente para as agências nacionais 
sob a forma de subvenções e destinados às 
ações do programa e ao apoio das missões 
da agência nacional responsável pela 
gestão do programa. 

Justificação

Por razões de transparência e a fim de permitir o intercâmbio de boas práticas, a Comissão 
deve publicar no seu sítio Web, e atualizar continuamente, todas as informações a que faz 
referência o presente número.

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 27

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 
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.

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

Justificação

Os critérios de desempenho a que se refere o artigo 13.° serão definidos no Anexo I do 
presente regulamento e não através de atos delegados. 

Alteração 69
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na execução do programa, a Comissão 
tem por objetivo a criação de um quadro 
de fácil utilização com procedimentos 
claros, rápidos e fáceis, cujas regras, 
orientações e informações sejam simples. 
Uma avaliação transparente deve estar à 
disposição do público, a nível nacional, 
regional e local, ao longo do período de 
execução do programa.
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