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6.3.2019 A8-0079/160

Amendamentul 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Discursul din 14 septembrie 2016 
privind starea Uniunii a subliniat 
necesitatea de a investi în tineri și a anunțat 
instituirea unui Corp european de 
solidaritate („programul”), menit să creeze 
oportunități și să permită tinerilor din 
întreaga Uniune să ofere un sprijin util 
societății, să dea dovadă de solidaritate și 
să își dezvolte abilitățile, dobândind nu 
doar o experiență profesională, ci și o 
experiență umană de neprețuit.

(2) Discursul din 14 septembrie 2016 
privind starea Uniunii a subliniat 
necesitatea de a investi în tineri și a anunțat 
instituirea unui Corp european de 
solidaritate („programul”), menit să creeze 
oportunități și să permită tinerilor din 
întreaga Uniune să ofere un sprijin util 
societății, să dea dovadă de solidaritate și 
să își dezvolte abilitățile, dobândind astfel 
o experiență umană de neprețuit.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Amendamentul 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 7 decembrie 
2016, intitulată „Corpul european de 
solidaritate”18, Comisia a subliniat 
necesitatea de a consolida bazele activității 
de solidaritate în Europa, de a oferi 
tinerilor oportunități mai multe și mai bune 
de activități de solidaritate, care să acopere 
o gamă largă de domenii, și de a sprijini 
actorii naționali și locali în eforturile 
depuse pentru a face față diferitelor 
provocări și crize. Comunicarea a lansat o 
primă etapă a Corpului european de 
solidaritate, în care au fost mobilizate 
diferite programe ale Uniunii pentru a oferi 
tinerilor din întreaga Uniune oportunități 
de voluntariat, stagii sau locuri de muncă.

(3) În comunicarea sa din 7 decembrie 
2016, intitulată „Corpul european de 
solidaritate”18, Comisia a subliniat 
necesitatea de a consolida bazele activității 
de solidaritate în Europa, de a oferi 
tinerilor oportunități mai multe și mai bune 
de activități de solidaritate, care să acopere 
o gamă largă de domenii, și de a sprijini 
actorii naționali și locali în eforturile 
depuse pentru a face față diferitelor 
provocări și crize. Comunicarea a lansat o 
primă etapă a Corpului european de 
solidaritate, în care au fost mobilizate 
diferite programe ale Uniunii pentru a oferi 
tinerilor din întreaga Uniune oportunități 
de voluntariat, stagii sau locuri de muncă. 
Având în vedere, pe de o parte, 
dificultățile punerii în aplicare a unor 
garanții adecvate și transparente care să 
împiedice utilizarea abuzivă a forței de 
muncă a tinerilor, precum și precaritatea 
locurilor de muncă oferite, iar, pe de altă 
parte, ambiguitățile și riscurile care 
rezultă din coexistența, în cadrul aceluiași 
program, a unei activități altruiste și 
gratuite cum este activitatea de 
voluntariat și a activităților remunerate, 
stagiile și locurile de muncă nu ar trebui 
să fie incluse în domeniul de aplicare al 
Corpului european de solidaritate.

_________________ _________________



AM\1178959RO.docx PE635.388v01-00

RO Unită în diversitate RO

18 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - „Corpul european de 
solidaritate”, COM (2016) 942 final.

18 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - „Corpul european de 
solidaritate”, COM (2016) 942 final.
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6.3.2019 A8-0079/162

Amendamentul 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Tinerilor ar trebui să li se ofere 
ocazii mai ușor accesibile de a se implica 
în activități de solidaritate, care să le 
permită să își exprime angajamentul în 
beneficiul comunităților, dobândind în 
același timp experiență, abilități și 
competențe utile pentru dezvoltarea lor 
personală, educațională, socială, civică și 
profesională și îmbunătățindu-și astfel 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile respective ar trebui să sprijine, 
de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a 
ucenicilor și a lucrătorilor.

(5) Tinerilor ar trebui să li se ofere 
ocazii mai ușor accesibile de a se implica 
în activități de solidaritate, care să le 
permită să își exprime angajamentul în 
beneficiul comunităților, dobândind în 
același timp experiență, abilități și 
competențe utile pentru dezvoltarea lor 
personală, educațională, socială, civică și 
profesională și îmbunătățindu-și astfel 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile respective ar trebui să sprijine, 
de asemenea, mobilitatea tinerilor 
voluntari.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Amendamentul 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Activitățile de solidaritate oferite 
tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în 
sensul că acestea ar trebui să răspundă 
nevoilor societale nesatisfăcute, să 
contribuie la consolidarea comunităților, să 
ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi 
cunoștințe și competențe valoroase, să fie 
accesibile tinerilor din punct de vedere 
financiar și să fie puse în aplicare în 
condiții sigure și sănătoase.

(6) Activitățile de solidaritate oferite 
tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în 
sensul că acestea ar trebui să răspundă 
nevoilor societale nesatisfăcute identificate 
cu claritate, să contribuie la consolidarea 
comunităților locale, să ofere tinerilor 
posibilitatea de a dobândi cunoștințe și 
competențe valoroase, să fie sustenabile și 
accesibile tinerilor din punct de vedere 
financiar și să fie puse în aplicare în 
condiții sigure și sănătoase.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Amendamentul 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Corpul european de solidaritate 
asigură un ghișeu unic pentru activitățile de 
solidaritate din întreaga Uniune și dincolo 
de frontierele acesteia. Ar trebui să se 
asigure coerența și complementaritatea cu 
alte politici și programe relevante ale 
Uniunii. Corpul european de solidaritate se 
bazează pe punctele forte și pe sinergiile 
programelor anterioare și ale celor 
existente, în principal ale Serviciului 
european de voluntariat19 și ale inițiativei 
Voluntari UE pentru ajutor umanitar20. De 
asemenea, acesta completează eforturile 
depuse de statele membre pentru a sprijini 
tinerii și pentru a facilita tranziția acestora 
de la școală către locul de muncă în cadrul 
Garanției pentru tineret, oferindu-le 
oportunități suplimentare de a debuta pe 
piața forței de muncă sub formă de stagii 
sau de locuri de muncă în domenii legate 
de solidaritate, atât în statul membru de 
cetățenie, cât și dincolo de frontierele 
acestuia. De asemenea, se asigură 
complementaritatea cu rețelele existente la 
nivelul Uniunii care sunt relevante pentru 
activitățile din cadrul Corpului european de 
solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În 
plus, ar trebui să se asigure 
complementaritatea între sistemele conexe 
existente, în special sistemele naționale de 

(7) Corpul european de solidaritate 
asigură un ghișeu unic pentru activitățile de 
solidaritate din întreaga Uniune și dincolo 
de frontierele acesteia. Ar trebui să se 
asigure coerența și complementaritatea cu 
alte politici și programe relevante ale 
Uniunii. Corpul european de solidaritate se 
bazează pe punctele forte și pe sinergiile 
programelor anterioare și ale celor 
existente, în principal ale Serviciului 
european de voluntariat19 și ale inițiativei 
Voluntari UE pentru ajutor umanitar20. De 
asemenea, acesta completează eforturile 
depuse de statele membre pentru a sprijini 
tinerii și pentru a facilita tranziția acestora 
de la școală către locul de muncă în cadrul 
Garanției pentru tineret, oferindu-le 
oportunități suplimentare în domenii legate 
de solidaritate, atât în statul membru de 
cetățenie, cât și dincolo de frontierele 
acestuia. De asemenea, se asigură 
complementaritatea cu rețelele existente la 
nivelul Uniunii care sunt relevante pentru 
activitățile din cadrul Corpului european de 
solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În 
plus, ar trebui să se asigure 
complementaritatea între sistemele conexe 
existente, în special sistemele naționale de 
solidaritate și sistemele naționale de 
mobilitate pentru tineri, și Corpul european 
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solidaritate și sistemele naționale de 
mobilitate pentru tineri, și Corpul european 
de solidaritate, valorificând bunele practici, 
după caz.

de solidaritate, valorificând bunele practici, 
după caz.

_________________ _________________
19 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
„Erasmus+”: programul Uniunii pentru 
educație, formare, tineret și sport și de 
abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, 
nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 50-73).

19 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
„Erasmus+”: programul Uniunii pentru 
educație, formare, tineret și sport și de 
abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, 
nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 50-73).

20 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului 
voluntar european de ajutor umanitar 
(inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor 
umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1-17).

20 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului 
voluntar european de ajutor umanitar 
(inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor 
umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1-17).
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6.3.2019 A8-0079/165

Amendamentul 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Corpul european de solidaritate 
oferă tinerilor noi oportunități de a 
desfășura activități de voluntariat și de a 
efectua stagii sau activități profesionale în 
domenii legate de solidaritate, precum și de 
a concepe și a elabora proiecte de 
solidaritate din proprie inițiativă. Aceste 
oportunități contribuie la consolidarea 
dezvoltării personale, educaționale, sociale, 
civice și profesionale a tinerilor. De 
asemenea, Corpul european de solidaritate 
sprijină activitățile de comunicare în rețea 
pentru participanții și organizațiile 
Corpului european de solidaritate, precum 
și măsurile de asigurare a calității 
activităților sprijinite și de consolidare a 
validării rezultatelor învățării. Astfel, 
Corpul european de solidaritate va 
contribui, de asemenea, la cooperarea 
europeană care prezintă importanță pentru 
tineri și la acțiunile de sensibilizare cu 
privire la impactul pozitiv al acestei 
cooperări.

(9) Corpul european de solidaritate 
oferă tinerilor noi oportunități de a 
desfășura activități de voluntariat în 
domenii legate de solidaritate, precum și de 
a concepe și elabora proiecte de solidaritate 
din proprie inițiativă. Aceste oportunități 
contribuie la consolidarea dezvoltării 
personale, educaționale, sociale, civice și 
profesionale a tinerilor. De asemenea, 
Corpul european de solidaritate sprijină 
activitățile de comunicare în rețea pentru 
participanții și organizațiile Corpului 
european de solidaritate, precum și 
măsurile de asigurare a calității activităților 
sprijinite și de consolidare a validării 
rezultatelor învățării. Astfel, Corpul 
european de solidaritate va contribui, de 
asemenea, la cooperarea europeană care 
prezintă importanță pentru tineri și la 
acțiunile de sensibilizare cu privire la 
impactul pozitiv al acestei cooperări. 
Având în vedere domeniul de aplicare și 
scopul programului, participarea la 
Corpul european de solidaritate ar trebui 
să se limiteze la organizațiile non-profit.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Amendamentul 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială, civică și profesională 
a cetățenilor și pot lua forma unor activități 
de voluntariat, stagii și locuri de muncă, 
proiecte sau activități de comunicare în 
rețea, desfășurate în legătură cu diferite 
domenii, precum educația și formarea 
profesională, ocuparea forței de muncă, 
egalitatea de gen, antreprenoriatul - în 
special antreprenoriatul social, cetățenia și 
participarea democratică, protecția 
mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 
climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea 
pentru apărarea împotriva acestora și 
recuperarea în caz de dezastru, agricultura 
și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse 
alimentare și nealimentare, sănătatea și 
bunăstarea personală, creativitatea și 
cultura, educația fizică și sportul, asistența 
socială și bunăstarea socială, primirea și 
integrarea resortisanților țărilor terțe, 
cooperarea și coeziunea teritorială și 
cooperarea transfrontalieră. Aceste 
activități de solidaritate ar trebui să includă 
o dimensiune solidă de învățare și formare, 
asigurată prin intermediul unor activități 
pertinente care ar putea fi oferite 
participanților înaintea, în timpul și după 
încheierea activității de solidaritate.

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială, civică și profesională 
a cetățenilor și pot lua forma unor activități 
de voluntariat, proiecte sau activități de 
comunicare în rețea, desfășurate în legătură 
cu diferite domenii, precum educația și 
formarea profesională, ocuparea forței de 
muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul - 
în special antreprenoriatul social, cetățenia 
și participarea democratică, protecția 
mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 
climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea 
pentru apărarea împotriva acestora și 
recuperarea în caz de dezastru, agricultura 
și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse 
alimentare și nealimentare, sănătatea și 
bunăstarea personală, creativitatea și 
cultura, educația fizică și sportul, asistența 
socială și bunăstarea socială, primirea și 
integrarea resortisanților țărilor terțe, 
cooperarea și coeziunea teritorială și 
cooperarea transfrontalieră. Aceste 
activități de solidaritate ar trebui să includă 
o dimensiune solidă de învățare și formare, 
asigurată prin intermediul unor activități 
pertinente care ar putea fi oferite 
participanților înaintea, în timpul și după 
încheierea activității de solidaritate.
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6.3.2019 A8-0079/167

Amendamentul 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Stagiile și locurile de muncă în 
domenii legate de solidaritate pot oferi 
tinerilor oportunități suplimentare de a 
debuta pe piața muncii, contribuind în 
același timp la abordarea principalelor 
provocări societale. Acest lucru poate 
contribui la stimularea capacității de 
inserție profesională și a productivității 
tinerilor, facilitând în același timp 
tranziția acestora de la școală către locul 
de muncă, ceea ce este esențial pentru a le 
spori șansele pe piața forței de muncă. 
Activitățile de stagiu propuse în cadrul 
Corpului european de solidaritate 
respectă principiile de calitate stabilite în 
Recomandarea Consiliului privind un 
cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și 
locurile de muncă oferite constituie o 
piatră de temelie pentru tineri la intrarea 
pe piața muncii și, prin urmare, sunt 
însoțite de un sprijin adecvat acordat 
după încheierea activității. Stagiile și 
activitățile sunt facilitate de actorii 
relevanți de pe piața forței de muncă, în 
special de serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, de partenerii 
sociali și de camerele de comerț, și sunt 
remunerate de către organizațiile 
participante. În calitate de organizații 
participante, acestea ar trebui să solicite 
finanțare prin intermediul organismului 
competent de punere în aplicare a 

eliminat
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Corpului european de solidaritate, astfel 
încât să acționeze ca intermediari între 
tinerii participanți și angajatorii care 
oferă stagii și locuri de muncă în sectoare 
legate de solidaritate.
_________________
21 Recomandarea Consiliului din 15 martie 
2018 privind un Cadru european privind 
ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 
2.5.2018, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Amendamentul 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Orice entitate care dorește să 
participe la Corpul european de solidaritate 
ar trebui să primească o etichetă de calitate, 
sub rezerva îndeplinirii condițiilor 
corespunzătoare. Procesul care conduce la 
atribuirea unei etichete de calitate ar trebui 
să fie desfășurat în mod continuu de către 
organismele de punere în aplicare ale 
Corpului european de solidaritate. Eticheta 
de calitate atribuită ar trebui să facă 
obiectul unor reevaluări periodice și ar 
putea fi revocată în cazul în care, cu ocazia 
controalelor care trebuie efectuate, se 
constată că nu mai sunt îndeplinite 
condițiile care au condus la atribuirea 
acesteia.

(18) Orice entitate non-profit care 
dorește să participe la Corpul european de 
solidaritate ar trebui să primească o 
etichetă de calitate, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor corespunzătoare. Procesul care 
conduce la atribuirea unei etichete de 
calitate ar trebui să fie desfășurat în mod 
continuu de către organismele de punere în 
aplicare ale Corpului european de 
solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar 
trebui să facă obiectul unor reevaluări 
periodice și ar putea fi revocată în cazul în 
care, cu ocazia controalelor care trebuie 
efectuate, se constată că nu mai sunt 
îndeplinite condițiile care au condus la 
atribuirea acesteia.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Amendamentul 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) O entitate care dorește să solicite 
finanțare pentru a oferi activități în cadrul 
Corpului european de solidaritate ar trebui 
să primească mai întâi o etichetă de 
calitate, ca o condiție prealabilă. Această 
cerință nu se aplică persoanelor fizice care 
solicită sprijin financiar în numele unui 
grup informal de participanți la Corpul 
european de solidaritate, în scopul de a-și 
finanța proiectele de solidaritate.

(19) O entitate care dorește să solicite 
finanțare pentru a oferi activități în cadrul 
Corpului european de solidaritate ar trebui 
să fie o organizație non-profit și ar trebui 
să primească mai întâi o etichetă de 
calitate, ca o condiție prealabilă. Această 
cerință nu se aplică persoanelor fizice care 
solicită sprijin financiar în numele unui 
grup informal de participanți la Corpul 
european de solidaritate, în scopul de a-și 
finanța proiectele de solidaritate.

Or. en


