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Amendamentul 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
în numele Comisiei pentru dezvoltare

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, să 
contribuie la consolidarea comunităților și 
a capacităților, să le 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. Dialogul cu autoritățile și 
părțile interesate locale și regionale ar 
trebui încurajat pentru a garanta un 
program orientat către nevoi și pentru a 
promova voluntariatul în țările partenere 
și a conferi activităților de solidaritate o 
valoare de dezvoltare puternică.
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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 

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială, culturală, 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, 
economia circulară, cetățenia și 
participarea democratică, protecția 
mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 
climei, prevenirea dezastrelor naturale și a 
celor provocate de om și recuperarea în 
urma acestora, protejarea grupurilor 
vulnerabile afectate de dezastre, 
reziliența, combaterea sărăciei, 
securitatea alimentară, 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, în 
special a copiilor neînsoțiți, prevenirea 
conflictelor, pacea și reconcilierea, 
drepturile omului, egalitatea de gen, 
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încheierea activității de solidaritate. 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.

Or. en
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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 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, în 
concordanță cu sistemele de certificare 
existente. Procesul de dobândire a unei 
etichete ar trebui simplificat pentru 
organizațiile deja certificate, în special în 
cadrul actualei inițiative „Voluntari UE 
pentru ajutor umanitar”, și pentru părțile 
la acordurile-cadru de parteneriat ale 
Direcției Generale Protecție Civilă și 
Operațiuni Umanitare Europene a 
Comisiei Europene. Acest proces ar trebui 
să țină seama în mod corespunzător de 
procesele similare desfășurate în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 375/2014, al 
Regulamentului (UE) 2018/1475 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a, precum și al 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului1b. 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 
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efectuate, se constată că nu mai sunt 
îndeplinite condițiile care au condus la 
atribuirea acesteia. 

______________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1475 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 2 octombrie 2018 de stabilire a 
cadrului juridic al Corpului european de 
solidaritate și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a 
Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a 
Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 
4.10.2018, p. 1).
1b Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 
1).
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Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Corpul european de solidaritate 
vizează tinerii cu vârste între 18 și 30 de 
ani, iar participarea la activitățile oferite de 
Corpul european de solidaritate ar trebui să 
fie condiționată de înregistrarea prealabilă 
pe portalul Corpului european de 
solidaritate.

(27) Corpul european de solidaritate 
vizează, în principal, tinerii cu vârste între 
18 și 30 de ani, însă nevoile și contextele 
de ajutor umanitar din țările terțe pot 
justifica participarea unor experți care 
depășesc această limită de vârstă. 
Participarea la activitățile oferite de Corpul 
european de solidaritate ar trebui să 
impună înregistrarea prealabilă pe portalul 
Corpului european de solidaritate.

Or. en
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Amendamentul 208
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a spori implicarea tinerilor și a 
organizațiilor în activități de solidaritate 
accesibile și de înaltă calitate, contribuind 
astfel la consolidarea coeziunii, a 
solidarității și a democrației în Uniune și 
dincolo de frontierele acesteia și oferind, în 
același timp, un răspuns la provocările 
societale și umanitare pe teren, cu accent 
deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

1. Obiectivul general al programului 
este de a spori implicarea tinerilor și a 
organizațiilor în activități de solidaritate și 
non-profit accesibile și de înaltă calitate, 
contribuind astfel la consolidarea coeziunii, 
a solidarității, a păcii și a democrației în 
Uniune și dincolo de frontierele acesteia, 
făcând progrese în vederea atingerii 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, și 
oferind, în același timp, un răspuns la 
provocările societale și umanitare pe teren, 
în special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor de producere a dezastrelor 
naturale și provocate de om, situațiile de 
urgență în țările fragile și postconflict, cu 
accent deosebit pe promovarea incluziunii 
sociale.
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