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Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 14
Considerando 4

(4) No contexto dos esforços para melhorar 
o desempenho comunitário em matéria de 
emprego, os Conselhos Europeus de Março 
de 2003 e de Dezembro de 2003 realçaram a 
necessidade de desenvolver a aprendizagem 
ao longo da vida com especial incidência em 
medidas de carácter activo e preventivo para 
desempregados e pessoas inactivas. As 
conclusões baseiam-se no relatório do Grupo 
de Missão para o Emprego, que sublinhou a 
necessidade de as pessoas serem capazes de 
se adaptar à mudança, a importância da 
inserção das pessoas no mercado de 
trabalho, e o papel-chave desempenhado 
pela aprendizagem ao longo da vida.

(4) No contexto dos esforços para melhorar 
o desempenho comunitário em matéria de 
emprego, em referência aos objectivos de 
Lisboa, a saber, atingir uma taxa de 
emprego global de 70% até 2010, os 
Conselhos Europeus de Março de 2003 e de 
Dezembro de 2003 realçaram a necessidade 
de desenvolver a aprendizagem ao longo da 
vida com especial incidência em medidas de 
carácter activo e preventivo para 
desempregados e pessoas inactivas. As 
conclusões baseiam-se no relatório do Grupo 
de Missão para o Emprego, que sublinhou a 
necessidade de as pessoas serem capazes de 
se adaptar à mudança, a importância da 
inserção das pessoas no mercado de 
trabalho, e o papel-chave desempenhado 
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pela aprendizagem ao longo da vida.

Or. fr

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 15
Considerando 8

(8) O quadro de acções para o 
desenvolvimento de competências e 
qualificações ao longo da vida, adoptado 
pelos parceiros sociais europeus em Março 
de 2002, salienta a necessidade de as 
empresas adaptarem melhor e mais 
rapidamente as suas estruturas, a fim de se 
manterem competitivas. Trabalho de equipa, 
redução dos níveis hierárquicos, delegação 
de responsabilidades e uma maior 
polivalência concorrem para o crescimento 
das organizações aprendentes. Neste 
contexto, a base para novas estratégias 
competitivas passa pela capacidade das 
organizações para identificar competências, 
mobilizá-las e reconhecê-las, e incentivar o 
seu desenvolvimento para todos os 
trabalhadores.

(8) O quadro de acções para o 
desenvolvimento de competências e 
qualificações ao longo da vida, adoptado 
pelos parceiros sociais europeus em Março 
de 2002, salienta a necessidade de as 
empresas adaptarem melhor e mais 
rapidamente as suas estruturas, a fim de se 
manterem competitivas. Trabalho de equipa, 
redução dos níveis hierárquicos, delegação 
de responsabilidades e uma maior 
polivalência e flexibilização do horário de 
trabalho, concorrem para o crescimento das 
organizações aprendentes. Neste contexto, a 
base para novas estratégias competitivas 
passa pela capacidade das organizações para 
identificar competências, mobilizá-las e 
reconhecê-las, e incentivar o seu 
desenvolvimento para todos os 
trabalhadores.

Or. pt

Justificação

A flexibilização do horário de trabalho constitui um elemento importante para a 
produtividade na medida em que, numa lógica de delegação de responsabilidades, permite ao 
trabalhador gerir o seu tempo de forma mais autónoma e eficiente. A capacidade em 
conciliar deveres profissionais e aspirações de natureza pessoal, como o recurso a 
actividades formativas ou criativas, pode, só por si, contribuir para um forte acréscimo 
motivacional, com reflexos positivos sobre a competitividade.
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Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 16
Considerando 9

(9) O estudo de Maastricht sobre ensino e 
formação profissionais revela que há uma 
discrepância significativa entre os níveis de 
educação exigidos pelos novos empregos e 
os que são atingidos pela mão-de-obra 
europeia. Mais de um terço da mão-de-obra 
europeia (80 milhões de pessoas) são 
trabalhadores pouco qualificados, 
estimando-se que em 2010 cerca de 50% dos 
novos empregos irão exigir um nível de 
educação superior, pouco menos de 40% 
exigirão o ensino secundário completo e 
apenas 15% dos empregos serão adaptados a 
pessoas só com a escolaridade básica.

(9) O estudo de Maastricht sobre ensino e 
formação profissionais revela que há uma 
discrepância significativa entre os níveis de 
educação exigidos pelos novos empregos e 
os que são atingidos pela mão-de-obra 
europeia. Mais de um terço da mão-de-obra 
europeia (80 milhões de pessoas) são 
trabalhadores pouco qualificados, 
estimando-se que em 2010 cerca de 50% dos 
novos empregos irão exigir um nível de 
educação superior, pouco menos de 40% 
exigirão o ensino secundário completo e 
apenas 15% dos empregos serão adaptados a 
pessoas só com a escolaridade básica.

A formação contínua e o ensino de 
competências-chave por si só não 
conseguirão impedir que, perante este 
cenário, em 2010, milhões de trabalhadores 
se encontrem a longo prazo excluídos do 
mercado de trabalho, pelo que as acções 
devem ser acompanhadas de esforços 
significativos com vista à criação de postos 
de trabalho para este grupo da população.

Or. de

Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 17
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Numerosos estudos demonstram 
que a educação e a formação ao longo da 
vida é mais proveitosa para aqueles que já 
adquiriram um nível de formação inicial e 
que é difícil compensar uma formação 
inicial sumária através da educação e da 
formação ao longo da vida;

Or. fr
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Alteração apresentada por Maria Matsouka

Alteração 18
Considerando 13

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade apoiando e 
complementando os trabalhos dos 
Estados-Membros que visam garantir que, 
no final dos percursos de educação e de 
formação iniciais, os jovens tenham 
adquirido um domínio das 
competências-chave suficiente para os 
equipar para a prossecução da aprendizagem 
e para a vida adulta, e que os adultos sejam 
capazes de desenvolver e actualizar as suas
competências-chave graças a um sistema 
coerente e abrangente de aprendizagem ao 
longo da vida. A presente recomendação 
proporciona um quadro de referência 
europeu comum para as competências-chave 
destinado aos decisores políticos, aos 
prestadores de educação e formação, aos 
empregadores e aos próprios aprendentes, a 
fim de facilitar as reformas nacionais e o 
intercâmbio de informação entre os Estados-
Membros e a Comissão no âmbito do 
programa de trabalho “Educação e Formação 
2010”, destinado a alcançar os níveis de 
referência europeus acordados. Para além 
disso, a Recomendação apoia outras 
políticas, como sejam as políticas sociais e 
de emprego e outras que afectam a 
juventude.

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade apoiando e 
complementando os trabalhos dos 
Estados-Membros que visam garantir que, 
no final dos percursos de educação e de 
formação iniciais, os jovens tenham 
adquirido um domínio das 
competências-chave suficiente para os 
equipar para a prossecução da aprendizagem 
e para a vida adulta, e que os adultos sejam 
capazes de desenvolver e actualizar os seus 
conhecimentos e competências-chave graças 
a um sistema coerente e abrangente de 
aprendizagem ao longo da vida. A presente 
recomendação proporciona um quadro de 
referência europeu comum para as 
competências-chave destinado aos decisores 
políticos, aos prestadores de educação e 
formação, aos empregadores e aos próprios 
aprendentes, a fim de facilitar as reformas 
nacionais e o intercâmbio de informação 
entre os Estados-Membros e a Comissão no 
âmbito do programa de trabalho “Educação 
e Formação 2010”, destinado a alcançar os 
níveis de referência europeus acordados. 
Para além disso, a Recomendação apoia 
outras políticas, como sejam as políticas 
sociais e de emprego e outras que afectam a 
juventude.

Or. el

Justificação

A actualização educativa deve, também, envolver as competências profissionais e a extensão 
do conhecimento e a cultura dos cidadãos trabalhadores.
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Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 19
Considerando 13

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade apoiando e 
complementando os trabalhos dos Estados 
Membros que visam garantir que, no final 
dos percursos de educação e de formação 
iniciais, os jovens tenham adquirido um 
domínio das competências-chave suficiente 
para os equipar para a prossecução da 
aprendizagem e para a vida adulta, e que os 
adultos sejam capazes de desenvolver e 
actualizar as suas competências-chave 
graças a um sistema coerente e abrangente 
de aprendizagem ao longo da vida. A 
presente recomendação proporciona um 
quadro de referência europeu comum para as 
competências-chave destinado aos decisores 
políticos, aos prestadores de educação e 
formação, aos empregadores e aos próprios 
aprendentes, a fim de facilitar as reformas 
nacionais e o intercâmbio de informação 
entre os Estados-Membros e a Comissão no 
âmbito do programa de trabalho “Educação 
e Formação 2010”, destinado a alcançar os 
níveis de referência europeus acordados. 
Para além disso, a Recomendação apoia 
outras políticas, como sejam as políticas 
sociais e de emprego e outras que afectam a 
juventude.

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade apoiando e 
complementando os trabalhos dos Estados 
Membros que visam garantir que, no final 
dos percursos de educação e de formação 
iniciais, os jovens tenham adquirido um 
domínio das competências-chave suficiente 
para os equipar para a prossecução da 
aprendizagem e para a vida adulta, e que os 
adultos sejam capazes de desenvolver e 
actualizar as suas competências-chave 
graças a um sistema coerente e abrangente 
de aprendizagem ao longo da vida. A 
presente recomendação proporciona um 
quadro de referência europeu comum para as 
competências-chave destinado aos decisores 
políticos, aos prestadores de educação e 
formação, aos parceiros sociais e aos 
próprios aprendentes, a fim de facilitar as 
reformas nacionais e o intercâmbio de 
informação entre os Estados-Membros e a 
Comissão no âmbito do programa de 
trabalho “Educação e Formação 2010”, 
destinado a alcançar os níveis de referência 
europeus acordados. Para além disso, a 
Recomendação apoia outras políticas, como 
sejam as políticas sociais e de emprego e 
outras que afectam a juventude.

Or. de

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher

Alteração 20
Considerando 13

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade apoiando e 
complementando os trabalhos dos Estados 
Membros que visam garantir que, no final 

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade apoiando e 
complementando os trabalhos dos Estados 
Membros que visam garantir que, no final 



PE 371.929v01-00 6/31 AM\609296PT.doc

PT

dos percursos de educação e de formação 
iniciais, os jovens tenham adquirido um 
domínio das competências-chave suficiente 
para os equipar para a prossecução da 
aprendizagem e para a vida adulta, e que os 
adultos sejam capazes de desenvolver e 
actualizar as suas competências-chave 
graças a um sistema coerente e abrangente 
de aprendizagem ao longo da vida. A 
presente recomendação proporciona um 
quadro de referência europeu comum para as 
competências-chave destinado aos decisores 
políticos, aos prestadores de educação e 
formação, aos empregadores e aos próprios 
aprendentes, a fim de facilitar as reformas 
nacionais e o intercâmbio de informação 
entre os Estados-Membros e a Comissão no 
âmbito do programa de trabalho “Educação 
e Formação 2010”, destinado a alcançar os 
níveis de referência europeus acordados. 
Para além disso, a Recomendação apoia 
outras políticas, como sejam as políticas 
sociais e de emprego e outras que afectam a 
juventude.

dos percursos de educação e de formação 
iniciais, os jovens tenham adquirido um 
domínio das competências-chave suficiente 
para os equipar para a prossecução da 
aprendizagem e para a vida adulta, e que os 
adultos sejam capazes de desenvolver e 
actualizar as suas competências-chave 
graças a um sistema coerente e abrangente 
de aprendizagem ao longo da vida. A 
presente recomendação proporciona um 
quadro de referência europeu comum para as 
competências-chave destinado aos decisores 
políticos, aos prestadores de educação e 
formação, aos empregadores e aos próprios 
aprendentes, a fim de facilitar as reformas 
nacionais e o intercâmbio de informação 
entre os Estados-Membros e a Comissão no 
âmbito do programa de trabalho “Educação 
e Formação 2010”, destinado a alcançar os 
níveis de referência europeus acordados. 
Para além disso, a Recomendação apoia a 
política social e de emprego, assim como as 
políticas directa ou indirectamente 
relacionadas com a educação e a formação 
profissional inicial e contínua.

Or. de

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher

Alteração 21
Recomendação 1

1. Assegurem que a educação e a formação
iniciais oferecem a todos os jovens os meios 
para desenvolverem as suas 
competências-chave a um nível que os 
prepare para a vida adulta e que constitua a 
base para futura aprendizagem e para a vida 
profissional;

1. Assegurem que os sistemas de educação e 
formação profissional inicial e contínua
oferecem a todos os jovens os meios para 
desenvolverem as suas competências-chave 
a um nível que os prepare para a vida adulta 
e que constitua a base para futura 
aprendizagem e para a vida profissional;

Or. de
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Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 22
Recomendação 1

1. Assegurem que a educação e a formação 
iniciais oferecem a todos os jovens os meios 
para desenvolverem as suas 
competências-chave a um nível que os 
prepare para a vida adulta e que constitua a 
base para futura aprendizagem e para a vida 
profissional; 

1. Assegurem que a educação e a formação 
iniciais oferecem a todos os jovens uma 
base de conhecimentos gerais sólidos em 
todas as disciplinas e os meios para 
desenvolverem as suas competências-chave 
a um nível que os prepare para a vida adulta 
e que constitua a base para futura 
aprendizagem e para a vida profissional; 

Or. fr

Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 23
Recomendação 1 bis (nova)

1 bis. Assegurem aos jovens percursos de 
educação e de formação inicial 
diversificados, de igual valor, adaptados às 
orientações intelectuais de cada um.

Or. fr

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher

Alteração 24
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas às pessoas que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo; tal aplica-se, 
sobretudo, aos jovens migrantes que não 
dispõem de competências básicas nem de 
competências-chave para prosseguirem a 
sua formação e que, por conseguinte, não 
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têm quaisquer perspectivas de plena 
integração;  

Or. de

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 25
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas às pessoas que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo; isto é válido, 
nomeadamente para os jovens imigrados 
que não possuem as competências de base e 
as competências chave necessárias para 
participar com êxito numa acção de 
educação e formação e cuja frustração se 
exprime por vezes pela violência.

Or. fr

Justificação

A alteração do relator necessita uma certa moderação com o aditamento da palavra "por 
vezes", dado que a frustração não se exprime sempre pela violência.

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 26
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas às pessoas que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;
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Or. de

Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 27
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas ou a 
situações de discriminação, necessitam de 
apoio especial para realizar o seu potencial 
educativo;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 28
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas às pessoas que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo; tal aplica-se, 
sobretudo, aos jovens migrantes que não 
dispõem de competências básicas nem de 
competências-chave para participarem com 
sucesso em acções de formação e formação 
contínua;

Or. de

Alteração apresentada por Maria Matsouka

Alteração 29
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 2. Assegurem que sejam previstas medidas 
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adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

adequadas destinadas aos cidadãos que, 
devido a situações de desfavorecimento 
educativo resultantes de circunstâncias 
pessoais, sociais, culturais ou económicas, 
necessitam de apoio educativo especial; tal é 
a situação, antes do mais, dos 
trabalhadores cuja falta simultânea de 
conhecimentos e respectivas competências 
profissionais constitui um obstáculo para 
encontrar e conservar um trabalho, ou 
ainda, melhorar as suas condições de vida e 
das suas famílias. 

Or. el

Justificação

A este propósito considera-se que será necessário fazer uma referência suplementar à falta 
de conhecimentos e competências no que diz respeito aos trabalhadores.

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 30
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas às pessoas que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo; tal aplica-se, 
sobretudo, aos jovens migrantes que não 
dispõem de competências básicas nem de 
competências-chave para participarem com 
sucesso em acções de formação e cuja 
frustração se exprime sob a forma de 
violência;

Or. en

Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 31
Recomendação 2 bis (nova)

2 bis. Assegurem que estes jovens não 
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abandonem prematuramente os sistemas de 
educação e de formação inicial antes de ter 
adquirido as competências-chave abaixo 
referidas e não entrem no mercado de 
trabalho em situação de fracasso.

Or. fr

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 32
Recomendação 2 bis (nova)

2 bis. Criem sistemas de acolhimento de 
crianças que assegurem que a decisão de 
ter filhos, sobretudo no caso das mulheres, 
não signifique necessariamente o 
abandono do desenvolvimento dos 
conhecimentos e das qualificações e, 
consequentemente, a renúncia ao futuro 
profissional;

Or. de

Alteração apresentada por Maria Matsouka

Alteração 33
Recomendação 3

3. Assegurem que os adultos sejam capazes 
de desenvolver e actualizar as suas 
competências-chave ao longo da vida, e que 
seja dispensada particular atenção aos 
grupos-alvo identificados como prioritários 
no contexto nacional, regional e/ou local;

3. Assegurem que os adultos sejam capazes 
de desenvolver e actualizar os seus 
conhecimentos e competências-chave ao 
longo da vida, e que seja dispensada 
particular atenção aos grupos-alvo 
identificados como prioritários no contexto 
nacional, regional e/ou local;

Or. el
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Justificação

A actualização educativa deve, também, envolver as competências profissionais e a extensão 
do conhecimento e a cultura dos cidadãos trabalhadores.

Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 34
Recomendação 3 bis (nova)

3 bis. Assegurem que as competências 
adquiridas ao longo da vida sejam 
validadas por qualificações reconhecidas e 
valorizadas abrindo a possibilidade de 
promoção profissional.

Or. fr

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 35
Recomendação 3 bis (nova)

3 bis. Tenham em conta, nos seus esforços 
para oferecer programas de ensino de 
competências-chave a trabalhadores pouco 
qualificados, que o tipo de actividade por 
estes exercida é frequentemente de tal 
modo extenuante que a aprendizagem após 
o trabalho é praticamente impossível;

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 36
Recomendação 3 ter (nova)

3 ter. Desenvolvam estratégias para o 
emprego e a integração das pessoas que 
não podem ser atingidas pelos planos 
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ambiciosos de ensino de 
competências-chave para enfrentar o 
processo de transição para a sociedade do 
conhecimento e que não conseguem, ou já 
não conseguem, acompanhar o passo da 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 37
Recomendação 4

4. Assegurem a disponibilidade da 
infra-estrutura apropriada para a educação e 
formação contínuas dos adultos, incluindo 
professores e formadores, medidas para 
garantir o acesso às mesmas e medidas de 
apoio a aprendentes que tenham em conta as 
diferentes necessidades dos adultos;

4. Assegurem a disponibilidade da 
infra-estrutura apropriada para a educação e 
formação contínuas dos adultos, incluindo 
professores e formadores, medidas para um 
melhor apoio às  escolas através do 
desenvolvimento da sua administração e 
avaliação, medidas para garantir o acesso às 
mesmas e medidas de apoio a aprendentes 
que tenham em conta as diferentes 
necessidades e capacidades dos adultos;

Or. el

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 38
Recomendação 4 bis (nova)

4 bis. Assegurarem que, no âmbito de todas 
as medidas ou possibilidades a criar no 
domínio da educação e da formação 
profissional, sejam tidas em especial conta 
as necessidades das mulheres e dos idosos, 
assim como de grupos desfavorecidos como 
sejam as pessoas com deficiência, os 
desempregados de longa duração, os que 
abandonaram precocemente a escola e as 
pessoas com baixas qualificações de base.

Or. de
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Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 39
Recomendação 4 bis (nova)

4 bis. Assegurem que, para além das acções 
de formação desenvolvidas no sector 
público, no privado e ao nível das 
empresas, os cidadãos e cidadãs sejam 
apoiados por medidas apropriadas, para 
adquirir, manter e desenvolver as suas 
competências;

Or. fr

Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 40
Recomendação 4 bis (nova)

4 bis. Assegurem que todas as medidas 
tomadas e todas as possibilidades a criar 
em matéria de educação e de formação 
tenham, nomeadamente, em conta as 
necessidades das pessoas desfavorecidas, 
como os deficientes, as pessoas 
pertencentes a minorias étnicas e os 
desempregados de longa duração;

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 41
Recomendação 4 bis (nova)

4 bis. Desenvolvam um quadro europeu de 
qualificações e iniciativas com vista a 
reforçar a transparência e o 
reconhecimento de qualificações e 
competências formais e informais; 
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Or. el

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher

Alteração 42
Recomendação 5

5. Assegurem a coerência da prestação de 
educação e formação de adultos para os 
cidadãos a título individual, estreitando os 
laços com as políticas sociais e de emprego e 
com outras políticas que interessam à 
juventude e mediante a colaboração com os 
parceiros sociais e outras partes interessadas;

5. Assegurem a coerência do ensino geral e 
da formação profissional inicial e contínua
para os cidadãos a título individual, 
estreitando os laços com as políticas sociais 
e de emprego e com outras políticas que 
interessam à juventude e mediante a 
colaboração com os parceiros sociais e 
outras partes interessadas;

Or. de

Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 43
Recomendação 5

5. Assegurem a coerência da prestação de 
educação e formação de adultos para os 
cidadãos a título individual, estreitando os 
laços com as políticas sociais e de emprego e 
com outras políticas que interessam à 
juventude e mediante a colaboração com os 
parceiros sociais e outras partes interessadas;

5. Assegurem a coerência da prestação de 
educação e formação de adultos para os 
cidadãos a título individual, estreitando os 
laços com as políticas sociais e de emprego e 
com outras políticas que interessam à 
juventude e mediante a colaboração com os 
parceiros sociais e outras partes interessadas 
e assegurem que os prestadores de 
educação e formação recebam formação 
adequada sobre questões de igualdade e 
diversidade;

Or. en

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 44
Recomendação 5 bis (nova)
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5 bis. Encorajar os parceiros sociais, 
através de um comportamento exemplar 
nas negociações colectivas com o sector 
público, a considerarem o ensino de 
competências-chave e o desenvolvimento 
das qualificações parte integrante da vida 
profissional remunerada e a integrarem 
essas acções no tempo de trabalho; 
recomenda igualmente aos 
Estados-Membros que promovam o acesso 
à formação contínua através de disposições 
legislativas em matéria de licença para 
formação, se tal não tiver sido já 
regulamentado pelos parceiros sociais;

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 45
Recomendação 6 bis (nova)

6 bis. Introduzam uma avaliação regular 
dos resultados alcançados pelos prestadores 
de educação e formação nos 
Estados-Membros no âmbito do ensino de 
competências-chave;

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 46
Recomendação 6 bis (nova)

6 bis. Tenham em conta na sua política 
social e de emprego que, mesmo em caso de 
ensino bem sucedido de 
competências-chave, a redução cada vez 
mais rápida da semivida dos conhecimentos 
e a simultânea multiplicação das 
exigências em matéria de qualificação 
podem dar origem a um aumento dos 
contratos de trabalho a prazo e, por 
conseguinte, precários e que a 
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concorrência para os candidatos a um 
emprego se agravará em detrimento dos 
que possuem uma formação escolar 
inferior ao ensino secundário completo 
assim como de trabalhadores idosos cujo 
ritmo de aprendizagem é mais lento; 

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 47
Recomendação 6 ter (nova)

6 ter. Enfrentem de forma activa a prevista 
exclusão estrutural e a longo prazo da 
parte da população com um nível de 
qualificação inferior à procura no mercado 
de trabalho livre, designadamente através 
do desenvolvimento sistemático de um 
sector de emprego público que, estando 
menos sujeito a pressões de aumento da 
produtividade e dos lucros do que o sector 
privado, apresente uma maior capacidade 
de absorção de pessoas desfavorecidas em 
termos de concorrência;  

Or. de

Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 48
Recomendação 6 bis (nova)

6 bis. Utilizem as "Competências-chave 
para a educação e a aprendizagem ao 
longo da vida - Um quadro de referência 
europeu" como base operatória para 
efectuar balanços das competências dos 
assalariados e para validar a experiência 
profissional adquirida; 

Or. fr
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Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 49
Recomendação 6 ter (nova)

6 ter. Utilizem as "Competências-chave 
para a educação e a aprendizagem ao 
longo da vida - Um quadro de referência 
europeu" para avaliar os progressos 
realizados no domínio da educação e da 
formação ao longo da vida, comparar os 
resultados e os progressos entre regiões e 
Estados-Membros e trocar boas práticas 
neste domínio; 

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 50
Recomendação 6 bis (nova)

6 bis. Introduzam avaliações regionais, que 
fornecem informações sobre as práticas de 
aquisição dos conhecimentos de base, 
conhecimentos em TIC e programas 
organizados pelas entidades regionais 
competentes e as empresas; 

Or. el

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 51
Recomendação 6 bis (nova)

6 bis. Introduzam classificações regionais 
ou nacionais que dêem informações sobre 
os sucessos alcançados pelos organismos 
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de formação de uma região ou de um 
Estado-Membro na transmissão das 
competências-chave;

Or. fr

Alteração apresentada por Ole Christensen

Alteração 52
Recomendação 6 bis (nova)

6 bis. Assegurem que o trabalho realizado 
no âmbito do quadro de referência seja 
continuamente avaliado e que, a intervalos 
de dois anos, sejam recolhidas 
informações, a nível nacional, local e 
regional sobre os progressos efectuados a 
nível da realização do quadro de referência 
e dos níveis de referência a este associados;

Or. de

Justificação

É aos Estados-Membros, e não à Comissão, que se deve socilitar a avaliação do trabalho 
realizado a nível nacional no âmbito do quadro de referência. Em virtude do princípio da 
subsidiariedade e da legalidade, cabe aos Estados-Membros avaliar continuamente os efeitos 
do quadro de referência.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 53
Intenção 1

1. Contribuir para os esforços dos 
Estados-Membros destinados a desenvolver 
os respectivos sistemas de educação e 
formação e a pôr em prática a presente 
recomendação, mormente pela utilização do 
documento “Competências-chave para a 
aprendizagem ao longo da vida – quadro de 
referência europeu” como uma referência 
para facilitar a co-aprendizagem e o 
intercâmbio de boas práticas, e acompanhar 

1. Contribuir para os esforços dos 
Estados-Membros destinados a desenvolver 
os respectivos sistemas de educação e 
formação e a pôr em prática a presente 
recomendação, mormente pela utilização do 
documento “Competências-chave para a 
aprendizagem ao longo da vida – quadro de 
referência europeu” como uma referência 
para as entidades responsáveis pela 
definição de políticas, as entidades 
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os desenvolvimentos e comunicar os 
progressos alcançados nos relatórios de 
progresso bienais relativos aos programa de 
trabalho “Educação e Formação 2010”;

docentes, os empregadores e os próprios 
formandos para facilitar a co-aprendizagem 
e o intercâmbio de boas práticas, e 
acompanhar os desenvolvimentos e 
comunicar os progressos alcançados nos 
relatórios de progresso bienais relativos aos 
programa de trabalho “Educação e Formação 
2010”;

Or. el

Alteração apresentada por Françoise Castex

Alteração 54
Intenção 3 bis (nova)

3 bis. Utilizar as “Competências-chave para 
a aprendizagem ao longo da vida – quadro 
de referência europeu” para favorecer a 
convergência dos sistemas europeus de 
educação e de formação, assim como dos 
sistemas de qualificações, a fim de 
promover o reconhecimento mútuo das 
qualificações e a mobilidade dos 
assalariados qualificados;

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 55
Intenção 4

4. Examinar as repercussões do documento 
“Competências-chave para a aprendizagem 
ao longo da vida – quadro de referência 
europeu” no contexto do programa de 
trabalho “Educação e Formação 2010” e, 
quatro anos após a adopção da presente 
recomendação, comunicar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho a experiência 

4. Verificar, três anos após a adopção da 
presente recomendação pelos 
Estados-Membros, em que medida a mesma 
foi aplicada nos Estados-Membros e se tal 
conduziu a uma redução do número de 
cidadãos que não dispõem das 
competências básicas nem das 
competências-chave necessárias, e 
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adquirida e as implicações para o futuro. apresentar os resultados ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 56
Intenção 4

4. Examinar as repercussões do documento 
“Competências-chave para a aprendizagem 
ao longo da vida – quadro de referência 
europeu” no contexto do programa de 
trabalho “Educação e Formação 2010” e, 
quatro anos após a adopção da presente 
recomendação, comunicar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho a experiência 
adquirida e as implicações para o futuro.

4. Verificar, três anos após a adopção da 
presente recomendação pelos 
Estados-Membros, em que medida esta o 
foi implementada nos Estados-Membros, se 
o número de cidadãos e cidadãs que não 
dispõem dos conhecimentos de base e das 
competências-chave necessárias diminuiu e 
apresentar os resultados ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Justificação

Se a alteração do relator introduz uma clarificação, é no entanto preferível dar aos 
Estados-Membros um prazo de três anos antes de verificar a implementação, dado que em 
certos países os processos de transposição são mais longos.

Alteração apresentada por Maria Matsouka

Alteração 57
Intenção 4

4. Examinar as repercussões do documento 
“Competências-chave para a aprendizagem 
ao longo da vida – quadro de referência 
europeu” no contexto do programa de 
trabalho “Educação e Formação 2010” e, 
quatro anos após a adopção da presente
recomendação, comunicar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho a experiência 

4. Solicitar aos Estados-Membros, dois 
anos após a aprovação da presente 
recomendação, que apresentem à 
Comissão, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre em que 
medida esta recomendação foi aplicada, em 
que medida reduziu o número de cidadãos 
que não dispõem dos necessários 
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adquirida e as implicações para o futuro. conhecimentos e competências de base e, 
por fim, quais as consequências directas da 
aplicação da recomendação sobre o 
crescimento do emprego.

Or. el

Justificação

O controlo da aplicação da recomendação nos Estados-Membros deve interessar-se também, 
pelos efeitos directos que esta pode ter sobre o emprego.

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 58
Anexo, Introdução, parágrafo 1

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 
todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, os jovens
deverão ter desenvolvido as 
competências-chave a um nível que os 
apetreche para a vida adulta, devendo essas 
competências poder ser posteriormente 
desenvolvidas, mantidas e actualizadas no 
contexto da aprendizagem ao longo da vida.

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 
todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, as pessoas
deverão ter desenvolvido as 
competências-chave a um nível que os 
apetreche para a vida social e profissional e 
lhes permita desenvolver, manter e 
actualizar essas competências no contexto 
da aprendizagem ao longo da vida.

Or. de

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 59
Anexo, Introdução, parágrafo 1

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 
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todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, os jovens 
deverão ter desenvolvido as 
competências-chave a um nível que os 
apetreche para a vida adulta, devendo essas 
competências poder ser posteriormente 
desenvolvidas, mantidas e actualizadas no 
contexto da aprendizagem ao longo da vida.

todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, os jovens 
deverão ter desenvolvido as 
competências-chave a um nível que os 
apetreche para a vida adulta e profissional. 
É importante concretizar e respeitar a 
diversidade dos talentos e das capacidades 
das pessoas. Estas deveriam poder ser 
posteriormente, e sempre que necessário, 
desenvolvidas, mantidas e actualizadas no 
contexto da aprendizagem ao longo da vida.

Or. fr

Justificação

A formação deve ser dispensada em função das necessidades do trabalhador num 
determinado momento.

Alteração apresentada por Maria Matsouka

Alteração 60
Anexo, Introdução, parágrafo 1

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 
todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, os jovens 
deverão ter desenvolvido as 
competências-chave a um nível que os 
apetreche para a vida adulta, devendo essas 
competências poder ser posteriormente 
desenvolvidas, mantidas e actualizadas no 
contexto da aprendizagem ao longo da vida.

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 
todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, os jovens 
deverão ter desenvolvido as 
competências-chave a um nível que os 
apetreche para a vida adulta, a vida de 
trabalhador, bem como, para a promoção 
de um cidadão consciencializado com 
sensibilidade social e ecológica, devendo 
essas competências poder ser posteriormente 
desenvolvidas, mantidas e actualizadas no 
contexto da aprendizagem ao longo da vida.
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Or. el

Justificação

Os conhecimentos educativos e as respectivas competências devem, para além do mais, 
relacionar-se com a consciencialização dos cidadãos para as suas obrigações e direitos.

Alteração apresentada por Maria Matsouka

Alteração 61
Anexo, Introdução, parágrafo 2

Muitas destas competências sobrepõem-se e 
estão interligadas: aspectos que são 
essenciais num determinado domínio 
favorecem a competência noutro domínio. 
Possuir as competências básicas 
fundamentais da língua, da literacia, da 
numeracia e das TIC é uma condição 
essencial para aprender, e aprender a 
aprender sustenta todas as actividades de 
aprendizagem. São vários os temas que são 
recorrentes ao longo de todo o quadro de 
referência: pensamento crítico, criatividade, 
espírito de iniciativa, resolução de 
problemas, avaliação de riscos, tomada de 
decisões e gestão construtiva de sentimentos 
são elementos importantes nas oito 
competências-chave.

Muitas destas competências sobrepõem-se e 
estão interligadas: aspectos que são 
essenciais num determinado domínio 
favorecem a competência noutro domínio. 
Possuir as competências básicas 
fundamentais da língua, da literacia, da 
numeracia e das TIC é uma condição
essencial para aprender, e aprender a 
aprender sustenta todas as actividades de 
aprendizagem. São vários os temas que são 
recorrentes ao longo de todo o quadro de 
referência: pensamento crítico, criatividade, 
espírito de iniciativa, participação na vida 
social, a abordagem dos problemas 
ecológicos com sensibilidade social, 
resolução de problemas, avaliação de riscos, 
tomada de decisões e gestão construtiva de 
sentimentos são elementos importantes nas 
oito competências-chave.

Or. el

Justificação

Os conhecimentos educativos e as respectivas competências devem, para além do mais, 
relacionar-se com a consciencialização dos cidadãos para as suas obrigações e direitos.
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Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher

Alteração 62
Anexo, Introdução, parágrafo 2

Muitas destas competências sobrepõem-se e 
estão interligadas: aspectos que são 
essenciais num determinado domínio 
favorecem a competência noutro domínio. 
Possuir as competências básicas 
fundamentais da língua, da literacia, da 
numeracia e das TIC é uma condição 
essencial para aprender, e aprender a 
aprender sustenta todas as actividades de 
aprendizagem. São vários os temas que são 
recorrentes ao longo de todo o quadro de 
referência: pensamento crítico, criatividade, 
espírito de iniciativa, resolução de 
problemas, avaliação de riscos, tomada de 
decisões e gestão construtiva de sentimentos 
são elementos importantes nas oito 
competências-chave.

Muitas destas competências sobrepõem-se e 
estão interligadas: aspectos que são 
essenciais num determinado domínio 
favorecem a competência noutro domínio. 
Possuir as competências básicas 
fundamentais da língua, da literacia, da 
numeracia e das TIC é uma condição 
essencial para aprender, e aprender a 
aprender sustenta todas as actividades de 
aprendizagem. São vários os temas que são 
recorrentes ao longo de todo o quadro de 
referência: pensamento crítico, criatividade, 
espírito de iniciativa, resolução de 
problemas, avaliação de riscos, tomada de 
decisões, gosto pela tomada de decisões, 
capacidade de trabalho sob pressão e gestão 
construtiva de sentimentos são elementos 
importantes nas oito competências-chave.

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 63
Anexo, Título 3, ponto A, parágrafo 3

Uma atitude positiva em matemática 
baseia-se no respeito da verdade e na 
vontade de buscar razões e avaliar a 
respectiva validade.

Uma atitude positiva em matemática 
baseia-se na vontade de buscar razões e 
avaliar a respectiva validade.

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 64
Anexo, Título 6, Definição

Definição: Estas competências abrangem 
todas as formas de comportamento que 

Definição: Estas competências abrangem 
todas as formas de comportamento que 
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permitem a um indivíduo participar de forma 
eficaz e construtiva na vida social e laboral, 
em particular em sociedades cada vez mais 
diversas, e resolver conflitos quando 
necessário. As competências cívicas 
permitem aos indivíduos participar 
plenamente na vida cívica, com base no 
conhecimento dos conceitos sociais e 
políticos e das estruturas e no empenho em 
participar activamente na vida democrática.

permitem a um indivíduo participar de forma 
eficaz e construtiva na vida social e laboral, 
em particular em sociedades cada vez mais 
diversas, e resolver conflitos quando 
necessário. As competências cívicas 
permitem aos indivíduos participar 
plenamente na vida cívica, com base no 
conhecimento dos conceitos sociais e 
políticos e das estruturas e no empenho em 
participar activamente na vida democrática, 
pois o objectivo da aprendizagem ao longo 
da vida não consiste apenas em se saber 
ajustar à mudança, mas também em 
participar activamente na mudança.

Or. de

Alteração apresentada por Sepp Kusstatscher

Alteração 65
Anexo, Título 6, Ponto A, parágrafo 1

A. O bem-estar pessoal e social passa pelo 
entendimento da forma como o indivíduo 
pode manter um estado ideal de saúde física 
e mental, inclusive como uma riqueza para si 
próprio e para a respectiva família e pelo 
conhecimento da forma como a adopção de 
um estilo de vida pode concorrer para isso. 
Para uma participação interpessoal e social 
bem sucedida é indispensável entender os 
códigos de conduta e de boas maneiras 
geralmente aceites em diferentes sociedades 
e meios (por exemplo, no trabalho), e 
conhecer as noções básicas de indivíduo, 
grupo, organização de trabalho, igualdade 
entre homens e mulheres, sociedade e 
cultura. É essencial entender as dimensões 
multicultural e socioeconómica das 
sociedades europeias e o modo como a 
identidade cultural nacional interage com a 
identidade europeia.

A. O bem-estar pessoal e social passa pelo 
entendimento da forma como o indivíduo 
pode manter um estado ideal de saúde física 
e mental, inclusive como uma riqueza para si 
próprio, para o meio social mais restrito e 
para a respectiva família e pelo 
conhecimento da forma como a adopção de 
um estilo de vida pode concorrer para isso. 
Para uma participação interpessoal e social 
bem sucedida é indispensável entender os 
códigos de conduta e de boas maneiras 
geralmente aceites em diferentes sociedades 
e meios (por exemplo, no trabalho), e 
conhecer as noções básicas de indivíduo, 
grupo, organização de trabalho, igualdade 
entre homens e mulheres, sociedade e 
cultura. É essencial entender as dimensões 
multicultural e socioeconómica das 
sociedades europeias e o modo como a 
identidade cultural nacional interage com a 
identidade europeia.

Or. de
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Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 66
Anexo, título 7, definição

Definição: O espírito empresarial é a 
capacidade dos indivíduos de pôr as suas 
ideias em acção. Compreende a criatividade, 
a inovação e a assunção de riscos e, bem 
assim, a capacidade de planear e gerir 
projectos com vista a alcançar objectivos. 
Esta competência é útil a todos na vida de 
todos os dias, em casa e na sociedade, aos 
trabalhadores porque os torna conscientes do 
contexto do seu trabalho e aptos a aproveitar 
oportunidades, e serve de receptáculo a 
outras aptidões mais específicas e a 
conhecimentos de que os empregadores
necessitam para estabelecerem uma 
actividade social ou comercial.

Definição: O espírito empresarial é a 
capacidade dos indivíduos de pôr as suas 
ideias em acção. Compreende a criatividade, 
a inovação e a assunção de riscos e, bem 
assim, a capacidade de planear e gerir 
projectos com vista a alcançar objectivos. 
Esta competência é útil a todos na vida de 
todos os dias, em casa e na sociedade, aos 
trabalhadores porque os torna conscientes do 
contexto do seu trabalho e aptos a aproveitar 
oportunidades, e serve de receptáculo a 
outras aptidões mais específicas e a 
conhecimentos de que necessitam os que 
estabelecem uma actividade social ou 
comercial ou para ela contribuem, o que 
deve incluir a sensibilização para valores 
éticos e a promoção da boa governação.

Or. en

Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 67
Anexo, título 7, parágrafo 1

Nos conhecimentos necessários incluem-se 
as oportunidades para o lançamento de 
actividades pessoais, profissionais e/ou 
empresariais, incluindo questões de âmbito 
mais global que determinam o contexto em 
que as pessoas vivem e trabalham, como 
sejam uma compreensão alargada do 
funcionamento da economia e as 
oportunidades e os desafios que se deparam 
a um empregador ou a uma organização. Os 
indivíduos devem também estar conscientes 
da posição ética das empresas, e de como 
estas podem constituir uma força positiva, 
por exemplo através do comércio justo ou 
através da empresa social.

Nos conhecimentos necessários incluem-se 
as oportunidades para o lançamento de 
actividades pessoais, profissionais e/ou 
empresariais, incluindo questões de âmbito 
mais global que determinam o contexto em 
que as pessoas vivem e trabalham, como 
sejam uma compreensão alargada do 
funcionamento da economia e as 
oportunidades e os desafios que se deparam 
a um empregador ou a uma organização, 
bem com a necessidade de uma 
participação construtiva dos parceiros 
sociais na negociação colectiva. Os 
indivíduos devem também estar conscientes 
dos valores éticos, e de como estes podem 
constituir uma força positiva, por exemplo 
através do comércio justo, da boa 
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governação ou através da empresa social.

Or. en

Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 68
Anexo, título 7, parágrafo 2

As aptidões dizem respeito à gestão 
proactiva de projectos (que envolvem 
capacidades de planeamento, organização, 
gestão, liderança e delegação, análise, 
comunicação, balanço e avaliação e registo) 
e a capacidade de trabalhar individualmente 
ou em de equipa. É essencial ter o 
discernimento para identificar em si mesmo 
pontos fortes e pontos fracos, e para avaliar 
e assumir riscos quando tal se justifique.

As aptidões dizem respeito à gestão 
proactiva de projectos (que envolvem 
capacidades de planeamento, organização, 
gestão, liderança e delegação, análise, 
comunicação, balanço e avaliação e registo), 
à eficácia da representação e da 
negociação, e à capacidade de trabalhar 
individualmente ou em de equipa. É 
essencial ter o discernimento para identificar 
em si mesmo pontos fortes e pontos fracos, e 
para avaliar e assumir riscos quando tal se 
justifique.

Or. en

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 69
Anexo, Título 8, Definição

Definição: Apreciação da importância da 
expressão criativa de ideias, experiências e 
emoções num vasto leque de suportes de 
comunicação, incluindo a música, as artes do 
espectáculo, a literatura e as artes visuais.

Definição: Apreciação da importância da 
expressão criativa de ideias, experiências e 
emoções num vasto leque de suportes de 
comunicação, incluindo a música, as artes do 
espectáculo, a literatura e as artes visuais. 
Capacidade de expressão artística e de
participação cultural.

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 70
Anexo, Título 8, parágrafo 1
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O conhecimento cultural inclui um 
conhecimento básico das grandes obras da 
cultura, incluindo a cultura popular 
contemporânea enquanto componente 
importante da história da humanidade, nos 
contextos do património nacional e do 
património cultural europeu e o lugar que 
ocupam no mundo. É fundamental 
compreender a diversidade cultural e 
linguística da Europa (e dos países 
europeus) a necessidade de a preservar e 
entender a evolução do gosto popular e a 
importância dos factores estéticos no 
quotidiano.

O conhecimento cultural inclui um 
conhecimento básico das grandes obras da 
cultura, incluindo a cultura popular 
contemporânea enquanto componente 
importante da história da humanidade. É 
fundamental compreender a diversidade 
cultural e linguística das sociedades 
europeias (e das regiões do mundo) a 
necessidade de a preservar e a importância 
dos factores estéticos no quotidiano.

Or. de

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 71
Anexo, Título 8, parágrafo 2

As aptidões têm que ver tanto com a 
apreciação como com a expressão: 
auto-expressão através de um leque variado 
de suportes fazendo uso das capacidades 
individuais inatas e apreciação e fruição de 
obras de arte e de espectáculos. As aptidões 
também incluem a capacidade de 
relacionar os próprios pontos de vista sobre 
a criação e a expressão artística com os dos 
outros e de identificar e aproveitar 
oportunidades económicas na actividade 
cultural.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Esta alínea é de ordem semântica e pode prejudicar a interpretação global do texto.
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Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 72
Anexo, título 8, parágrafo 2

As aptidões têm que ver tanto com a 
apreciação como com a expressão: 
auto-expressão através de um leque variado 
de suportes fazendo uso das capacidades 
individuais inatas e apreciação e fruição de 
obras de arte e de espectáculos. As aptidões 
também incluem a capacidade de relacionar 
os próprios pontos de vista sobre a criação e 
a expressão artística com os dos outros e de 
identificar e aproveitar oportunidades 
económicas na actividade cultural.

As aptidões têm que ver tanto com a 
apreciação como com a expressão: 
auto-expressão através de um leque variado 
de suportes fazendo uso das capacidades 
individuais inatas e apreciação e fruição de 
obras de arte e de espectáculos. As aptidões 
também incluem a capacidade de relacionar 
os próprios pontos de vista sobre a criação e 
a expressão artística com os dos outros e de 
identificar e aproveitar a expressão criativa 
e oportunidades económicas na actividade 
cultural.

Or. en

Alteração apresentada por Gabriele Zimmer

Alteração 73
Anexo, Título 8, parágrafo 2

As aptidões têm que ver tanto com a 
apreciação como com a expressão: auto 
expressão através de um leque variado de 
suportes fazendo uso das capacidades 
individuais inatas e apreciação e fruição de 
obras de arte e de espectáculos. As aptidões 
também incluem a capacidade de relacionar 
os próprios pontos de vista sobre a criação e 
a expressão artística com os dos outros e de 
identificar e aproveitar oportunidades 
económicas na actividade cultural.

As aptidões têm que ver tanto com a 
apreciação como com a expressão: auto 
expressão através de um leque variado de 
suportes fazendo uso das capacidades 
individuais inatas e apreciação e fruição de 
obras de arte e de espectáculos. As aptidões 
também incluem a capacidade de relacionar 
os próprios pontos de vista sobre a criação e 
a expressão artística com os dos outros, 
aceitando simultaneamente as diferenças.

Or. de

Alteração apresentada por Proinsias De Rossa

Alteração 74
Anexo, título 8, parágrafo 3

Um forte sentido de identidade é a base para Um sentido de identidade pode constituir a 
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o respeito e para uma atitude aberta à 
diversidade da expressão cultural. Também 
se enquadram numa atitude positiva a 
criatividade e a vontade de cultivar a 
capacidade estética através da auto-
expressão artística e do interesse pela vida 
cultural.

base para o respeito e para uma atitude 
aberta à diversidade da expressão cultural. 
Também se enquadram numa atitude 
positiva a criatividade e a vontade de 
cultivar a capacidade estética através da 
auto-expressão artística e do interesse pela 
vida cultural.

Or. en


