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6.3.2019 A8-0079/193

Alteração 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Estas atividades devem ser 
desenvolvidas para benefício das 
comunidades, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
pessoal, educativo, social, cívico e 
profissional de cada indivíduo participante, 
e podem assumir a forma de voluntariado, 
estágio ou emprego, projetos ou atividades 
de estabelecimento de redes, desenvolvidos 
em diferentes áreas, como a educação e a 
formação, o emprego, a igualdade de 
género, o empreendedorismo, - em 
especial o empreendedorismo social -, a 
cidadania e a participação democrática, o 
ambiente e a proteção da natureza, a ação 
climática, a prevenção, a preparação e a 
recuperação em situação de catástrofe, a 
agricultura e o desenvolvimento rural, o 
fornecimento de produtos alimentares e 
não alimentares, a saúde e o bem-estar, a 
criatividade e a cultura, a educação física e 
o desporto, a assistência e a segurança 
social, o acolhimento e a integração de 
nacionais de países terceiros, a cooperação 
territorial e a coesão, e a cooperação além-
fronteiras. Tais atividades de solidariedade 
devem incluir uma dimensão sólida de 
aprendizagem e formação através de 
atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 

(10) Estas atividades devem ser 
desenvolvidas para benefício das 
comunidades, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
pessoal, educativo, social e cívico de cada 
indivíduo participante, e assumem a forma 
de voluntariado e estágio anterior à 
atividade de solidariedade, projetos ou 
atividades de estabelecimento de redes, 
desenvolvidos em diferentes áreas, como a 
educação formal e não formal e a 
aprendizagem informal, o diálogo 
intercultural, a inclusão social e a 
formação, a igualdade de género, o 
empreendedorismo social, a cidadania e a 
participação democrática, o ambiente e a 
proteção da natureza, a ação climática, a 
prevenção, a preparação e a recuperação 
em situação de catástrofe, a agricultura 
social e o desenvolvimento rural, o 
fornecimento de produtos alimentares e 
não alimentares, a saúde e o bem-estar, a 
criatividade e a cultura, a educação física e 
o desporto, a assistência e a segurança 
social, o acolhimento e a integração de 
nacionais de países terceiros, sobretudo 
migrantes e requerentes de asilo, a 
cooperação territorial e a coesão, e a 
cooperação além-fronteiras. Tais atividades 
de solidariedade devem incluir uma 
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e depois da atividade de solidariedade. dimensão sólida da educação e da 
aprendizagem e formação através de 
atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 
e depois da atividade de solidariedade.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Alteração 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os estágios e empregos em 
domínios relacionados com a solidariedade 
podem oferecer oportunidades adicionais 
para os jovens se iniciarem no mercado de 
trabalho e contribuírem pela mesma via 
para responder aos principais desafios 
societais. Este processo pode promover a 
empregabilidade e a produtividade dos 
jovens e, simultaneamente, facilitar a sua 
transição do ensino para o mundo do 
trabalho, o que é essencial para melhorar 
as suas possibilidades de emprego. As 
atividades de estágio propostas no âmbito 
do Corpo Europeu de Solidariedade 
respeitam os princípios de qualidade 
definidos na Recomendação do Conselho 
relativa a um quadro de qualidade para os 
estágios21. Os estágios e os empregos 
oferecidos constituem um trampolim para 
a entrada dos jovens no mercado de 
trabalho e são acompanhados por níveis 
adequados de apoio após a atividade. As 
atividades de estágio e emprego são 
promovidas pelos agentes do mercado de 
trabalho pertinentes, nomeadamente os 
serviços de emprego públicos e privados, 
os parceiros sociais e as câmaras de 
comércio e são remuneradas pela 
organização participante. Enquanto 
organizações participantes, devem 

(12) Os estágios em domínios 
relacionados com a solidariedade, num 
contexto sem fins lucrativos, podem 
oferecer oportunidades adicionais para os 
jovens responderem aos principais 
desafios societais. As atividades de estágio 
propostas no âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade respeitam os princípios de 
qualidade definidos na Recomendação do 
Conselho relativa a um quadro de 
qualidade para os estágios e os princípios 
estabelecidos na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CNUDPD), nomeadamente o 
seu artigo 27.º. Os estágios, que 
antecedem as atividades de solidariedade, 
constituem um trampolim para os jovens 
darem um contributo significativo para a 
sociedade, serem solidários e 
demonstrarem competências e 
conhecimentos, obtendo assim uma 
experiência única em termos humanos, 
que também é fundamental para a 
emergência de uma cidadania da União 
solidária, ativa e empenhada. As 
organizações participantes sem fins 
lucrativos devem candidatar-se a 
financiamento através do organismo de 
execução competente do Corpo Europeu de 
Solidariedade.
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candidatar-se a financiamento através do 
organismos de execução competente do 
Corpo Europeu de Solidariedade, tendo 
em vista assegurarem a intermediação 
entre os jovens participantes e os 
empregadores que oferecem atividades de 
estágio e de emprego em setores ligados à 
solidariedade.

_________________
21 Recomendação do Conselho, de 15 de 
março de 2018, relativa a um Quadro 
Europeu para a Qualidade e a Eficácia da 
Aprendizagem (JO C 153 de 2.5.2018, p. 
1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Alteração 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Deve ser prestada especial atenção 
à qualidade das atividades e outras 
oportunidades oferecidas no âmbito do 
Corpo Europeu de Solidariedade, em 
especial mediante a oferta de formação, 
apoio linguístico, seguros, apoio 
administrativo e acompanhamento dos 
participantes após as atividades, bem como 
a validação dos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos através do Corpo 
Europeu de Solidariedade. A proteção e a 
segurança dos voluntários continuam a ser 
de primordial importância e os voluntários 
não devem ser colocados em ações 
realizadas no cenário de conflitos armados 
internacionais e não internacionais.

(15) Deve ser prestada especial atenção 
à qualidade das atividades e das outras 
oportunidades oferecidas no âmbito do 
Corpo Europeu de Solidariedade, assim 
como ao objetivo de inclusividade a 
atingir através das mesmas, em especial 
mediante a oferta de formação adequada 
em linha ou fora de linha, apoio 
linguístico, alojamento adequado, seguros, 
apoio social, procedimentos 
administrativos simplificados e 
acompanhamento dos participantes e 
voluntários antes e após as atividades, bem 
como a validação dos conhecimentos, 
aptidões e competências adquiridos através 
do Corpo Europeu de Solidariedade. As 
medidas de apoio devem ser desenvolvidas 
e prestadas em colaboração com as 
organizações de jovens e outras 
organizações sem fins lucrativos e da 
sociedade civil, a fim de tirar partido da 
sua experiência neste domínio. A proteção 
e a segurança dos participantes, bem como 
dos beneficiários visados, continuam a ser 
de primordial importância. Todas as 
atividades devem estar em conformidade 
com o princípio de evitar os efeitos 
negativos («do no harm»). Os 
participantes não devem ser colocados em 
ações realizadas no cenário de conflitos 
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armados internacionais e não 
internacionais, nem em instalações que 
violem as normas internacionais de 
direitos humanos. As atividades que 
envolvam o contacto direto com crianças 
devem pautar-se pelo princípio do 
«interesse superior da criança» e devem 
abranger, sempre que necessário, uma 
verificação dos antecedentes pessoais dos 
participantes ou a adoção de outras 
medidas destinadas a garantir a proteção 
das crianças.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Alteração 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) As organizações participantes 
podem desempenhar várias funções no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade. A função de acolhimento 
significa que procederão igualmente a 
atividades relacionadas com o acolhimento 
dos participantes, incluindo a organização 
de atividades e o apoio e orientação dos 
participantes durante a atividade de 
solidariedade, consoante for adequado. A 
função de apoio significa que irão realizar 
atividades relacionadas com o envio e a 
preparação dos participantes antes da 
partida, durante e após as atividades de 
solidariedade, incluindo a formação dos 
participantes e a sua orientação para as 
organizações locais após a atividade.

(20) As organizações sem fins 
lucrativos participantes podem 
desempenhar várias funções no âmbito do 
Corpo Europeu de Solidariedade. A função 
de acolhimento significa que procederão 
igualmente a atividades relacionadas com o 
acolhimento dos participantes, incluindo a 
organização de atividades, um programa 
de educação e aprendizagem e o apoio e 
orientação dos participantes durante a 
atividade de solidariedade, consoante for 
adequado. A função de apoio significa que 
irão realizar atividades relacionadas com o 
envio e a preparação dos participantes 
antes da partida, no âmbito de um 
programa sólido de educação e 
aprendizagem durante e após as atividades 
de solidariedade, incluindo a orientação 
dos participantes para as organizações 
locais após a atividade, a fim de aumentar 
as oportunidades para novas experiências 
de solidariedade. A função de 
coordenação significa que as 
organizações sem fins lucrativos 
participantes devem estabelecer ligações 
entre organizações e promover o 
intercâmbio de participantes do serviço 
voluntário.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Alteração 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Atividade de solidariedade», uma 
atividade temporária de elevada qualidade 
que contribui para alcançar os objetivos do 
Corpo Europeu de Solidariedade que pode 
assumir a forma de voluntariado, estágios, 
empregos, projetos de solidariedade e 
atividades de estabelecimento de redes em 
vários domínios, incluindo os mencionados 
no n.º 13, assegurando o valor 
acrescentado europeu e o cumprimento dos 
regulamentos em matéria de saúde e 
segurança;

(1) «Atividade de solidariedade», uma 
atividade temporária de elevada qualidade, 
facilmente acessível e inclusiva, de 
interesse geral no âmbito das estruturas 
de uma organização participante sem fins 
lucrativos destinada a dar resposta a 
necessidades societais, para benefício de 
uma comunidade, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
pessoal, educativo, social, cívico e 
profissional de cada indivíduo 
participante, projetos ou atividades de 
estabelecimento de redes, desenvolvidos 
em diferentes áreas; a atividade de 
solidariedade contribui para alcançar os 
objetivos do Corpo Europeu de 
Solidariedade; a atividade de 
solidariedade assume a forma de 
voluntariado, estágios, projetos de 
solidariedade e atividades de 
estabelecimento de redes em vários 
domínios, incluindo os mencionados no 
n.º 13, e de atividades em consonância 
com as normas internacionais de direitos 
humanos e a política da União, como o 
compromisso de pôr termo à 
institucionalização de crianças e pessoas 
com deficiência e o acolhimento e a 
integração de nacionais de países 
terceiros, em particular migrantes e 
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requerentes de asilo; a atividade de 
solidariedade é caracterizada por um 
período determinado e por objetivos, 
conteúdo, tarefas, estrutura e 
enquadramento claros; deve ser prestado 
apoio financeiro apropriado e proteção 
jurídica e social, a fim de assegurar o 
valor acrescentado europeu e o 
cumprimento das normas de saúde, de 
segurança e sociais;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Alteração 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «organização participante», 
qualquer entidade pública ou privada, quer 
seja local, regional, nacional ou 
internacional, à qual tenha sido atribuído o 
selo de qualidade do Corpo Europeu de 
Solidariedade;

(5) «organização participante», 
qualquer entidade pública ou privada sem 
fins lucrativos, quer seja local, regional, 
nacional ou internacional, que exerça uma 
atividade de interesse geral e à qual tenha 
sido atribuído o selo de qualidade do Corpo 
Europeu de Solidariedade;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Alteração 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Voluntário», uma pessoa que se 
registou no Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade e que realiza, de livre 
vontade, atividades para benefício da 
sociedade; essas atividades são realizadas 
a favor de uma causa sem fins lucrativos, 
em benefício do desenvolvimento pessoal 
do voluntário, que dedica o seu tempo e 
energia ao bem comum, sem recompensa 
financeira; o voluntário participa numa 
atividade de solidariedade no âmbito do 
Corpo Europeu de Solidariedade, 
oferecida por uma organização 
participante sem fins lucrativos, 
certificada com o selo de qualidade; o 
voluntário tem direito ao reembolso das 
despesas diretamente relacionadas com a 
sua atividade;

Or. en


