Chave de respostas – Francês
Texto 1
1) A Comissão para Educação da União Europeia propõe novas iniciativas, investimentos e cooperação mais
estreita a fim de que novos parâmetros educacionais possam beneficiar todos os cidadãos do Bloco Europeu.
2) As novas diretrizes adotadas definem formas de enriquecer a qualidade do ensino e seu caráter inclusivo,
levando em consideração as dimensões digital e ecológica para o ensino.
3) O Espaço Europeu de Educação articula-se sobre a qualidade de ensino, a inclusão e a igualdade entre
homens e mulheres, a transição ecológica e digital, os docentes, o ensino superior e uma Europa mais forte no
mundo.
4) As medidas para a consolidação do Espaço Europeu de Educação e as etapas para sua implantação devem ser
adotadas até o ano de 2025.
5) A Comissão adotou igualmente um novo plano de ação em matéria de educação digital, que leva em
consideração ensinamentos provenientes da crise do coronavírus e lança as bases de um ecossistema de
educação digital de alto desempenho.
6) A uma ação no passado, qual seja, a adoção de iniciativas para a educação.
7) Tem a função de enfatizar as consequências benéficas da adoção das diretrizes para o Espaço Europeu de
Educação.
8) Às etapas que devem ser cumpridas para a implantação do Espaço Europeu de Educação.

Texto 2
9) Os consumidores utilizam cada vez mais os serviços online para fazer reservas para as férias.
10) A Airbnb infringe a lei do consumidor europeu ao manter cláusulas abusivas em seus contratos e ao
desobedecer ao regulamento concernente à competência judiciária em matéria civil e comercial.
11) Cada vez que um bem é proposto pela Airbnb, o consumidor deve ser informado sobre o valor total,
incluindo todas as despesas e tarifas suplementares, tais como tarifa de limpeza.
12) Quando não especifica em suas cláusulas contratuais um tribunal no país de residência do consumidor para
resolver possíveis problemas.
13) Uma ação possível no futuro, referindo ao modo como a empresa Airbnb deverá apresentar as informações
em seu site.
14) Enfatizar a ideia de que violações ao direito do consumidor não são justificáveis.
15) À apresentação de preços e condições contrárias às normas sobre as práticas comerciais desleais e também
às normas concernentes às cláusulas abusivas nos contratos e ao regulamento concernente à competência
judiciária.
16) Às soluções que deverão ser apresentadas pela empresa Airbnb para remediar a situação.

