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ALTERAÇÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão da Cultura e da 

Educação, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Na sua Comunicação intitulada 

«Corpo Europeu de Solidariedade», de 7 de 

dezembro de 201618, a Comissão sublinhou 

a necessidade de reforçar as bases para o 

trabalho de solidariedade em toda a 

Europa, a fim de proporcionar aos jovens 

mais e melhores oportunidades para 

atividades de solidariedade que abranjam 

uma vasta gama de domínios, e de apoiar 

os intervenientes nacionais e locais, nos 

seus esforços para fazer face aos diferentes 

desafios e crises. A Comunicação lançou 

uma primeira fase do Corpo Europeu de 

Solidariedade que mobilizou diferentes 

programas da União para oferecer 

oportunidades de voluntariado, de estágio 

ou de emprego aos jovens em toda a UE. 

Estas atividades, lançadas antes ou depois 

da entrada em vigor do presente 

regulamento, devem continuar a reger-se 

pelas regras e condições definidas pelos 

respetivos programas da União que as 

tenham financiado no âmbito da primeira 

fase do Corpo Europeu de Solidariedade. 

(3) Na sua Comunicação intitulada 

«Corpo Europeu de Solidariedade», de 7 de 

dezembro de 201618, a Comissão sublinhou 

a necessidade de reforçar as bases para o 

trabalho de solidariedade em toda a 

Europa, a fim de proporcionar aos jovens 

mais e melhores oportunidades para 

atividades de solidariedade que abranjam 

uma vasta gama de domínios, e de apoiar 

os intervenientes nacionais, regionais e 

locais, nos seus esforços para fazer face 

aos diferentes desafios e crises. A 

Comunicação lançou uma primeira fase do 

Corpo Europeu de Solidariedade que 

mobilizou e concebeu diferentes 

programas e iniciativas da União no 

intuito de oferecer aos jovens mais 

oportunidades, não só de levar a cabo 

atividades de voluntariado, mas também 

de obter um posto de trabalho, estágio ou 

aprendizagem no âmbito de uma atividade 

que envolve a solidariedade, no país de 

origem ou no estrangeiro. Estas 

atividades, lançadas antes ou depois da 

entrada em vigor do presente regulamento, 

devem continuar a reger-se pelas regras e 

condições definidas pelos respetivos 

programas da União que as tenham 

financiado no âmbito da primeira fase do 

Corpo Europeu de Solidariedade. 

_________________ _________________ 

18Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões – Um Corpo Europeu 

de Solidariedade, COM(2016) 942 final de 

18Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões – Um Corpo Europeu 

de Solidariedade, COM(2016) 942 final de 
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7.12.2016. 7.12.2016. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Os jovens devem ter acesso 

facilitado às oportunidades de participação 

em atividades de solidariedade, que lhes 

permitam manifestar o seu empenhamento 

em benefício das comunidades, ao mesmo 

tempo que adquirem uma experiência útil 

e, bem assim, conhecimentos e 

competências para o seu desenvolvimento 

pessoal, educativo, social, cívico e 

profissional, melhorando deste modo a sua 

empregabilidade. Essas atividades 

contribuirão também para a mobilidade dos 

jovens voluntários, estagiários e 

trabalhadores. 

(4) Os jovens devem ter acesso 

facilitado às oportunidades de participação 

em atividades de solidariedade, que lhes 

permitam manifestar o seu empenhamento 

em benefício das comunidades, ao mesmo 

tempo que adquirem uma experiência útil, 

sabedoria e, bem assim, conhecimentos e 

competências para o seu desenvolvimento 

pessoal, educativo, social, cívico e 

profissional, melhorando deste modo a sua 

empregabilidade. Essas atividades 

contribuirão também para a mobilidade dos 

jovens voluntários, estagiários e 

trabalhadores e apoiarão o Corpo Europeu 

de Solidariedade, direcionado para os 

jovens das comunidades rurais. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (4-A) Deve ser conferida atenção 

especial ao multilinguismo, uma vez que 

alguns dos intercâmbios terão um âmbito 

transnacional. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (5-A) O Corpo Europeu de 

Solidariedade deve oferecer aos jovens a 

oportunidade de adquirir uma experiência 

inestimável, desenvolver as suas 

capacidades e contribuir para a sociedade 

e, implicitamente, mais e melhores 

oportunidades que abranjam uma vasta 

gama de atividades, proporcionando 

simultaneamente acesso a uma formação 

adequada, seguida do reconhecimento 

oficial das competências e da experiência 

adquiridas. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O Corpo Europeu de Solidariedade 

proporcionará um ponto de acesso único às 

atividades de solidariedade em toda a 

União. Deverá ser assegurada a coerência e 

a complementaridade deste instrumento 

com as demais políticas e programas 

pertinentes da União. O Corpo Europeu de 

Solidariedade deverá tirar partido dos 

pontos fortes e sinergias dos programas 

existentes, nomeadamente o Serviço 

Voluntário Europeu. Deverá também 

complementar os esforços envidados pelos 

Estados-Membros para apoiar os jovens e 

facilitar a sua transição da escola para o 

trabalho no âmbito da Garantia para a 

Juventude19, proporcionando-lhes 

oportunidades adicionais para se iniciarem 

no mercado de trabalho sob a forma de 

estágios ou empregos em domínios 

relacionados com a solidariedade, quer no 

seu Estado-Membro, quer além-fronteiras. 

(6) O Corpo Europeu de Solidariedade 

proporcionará um ponto de acesso único às 

atividades de solidariedade em toda a 

União. Deverá ser assegurada a coerência e 

a complementaridade deste instrumento 

com as demais políticas e programas 

pertinentes da União. O Corpo Europeu de 

Solidariedade deverá tirar partido dos 

pontos fortes e sinergias dos programas 

existentes, nomeadamente o Serviço 

Voluntário Europeu. Deverá também 

complementar os esforços envidados pelos 

Estados-Membros, pelas regiões e pelas 

cidades, para apoiar os jovens e facilitar a 

sua transição da escola para o trabalho no 

âmbito da Garantia para a Juventude19, 

proporcionando-lhes oportunidades 

adicionais para se iniciarem no mercado de 

trabalho sob a forma de estágios ou 

empregos em domínios relacionados com a 

solidariedade, quer no seu Estado-Membro, 



 

PE613.370v01-00 6/25 AD\1138808PT.docx 

PT 

Deverá também ser assegurada a 

complementaridade com as atuais redes a 

nível da União pertinentes para as 

atividades do Corpo Europeu de 

Solidariedade, como sejam a rede europeia 

de serviços públicos de emprego, a 

plataforma EURES e a rede Eurodesk. 

Além disso, importa assegurar, com base 

em boas práticas, se for caso disso, a 

complementaridade entre as iniciativas 

existentes pertinentes, em especial as 

iniciativas nacionais de solidariedade e de 

mobilidade para os jovens, e o Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

quer além-fronteiras. Deverá também ser 

assegurada a complementaridade com as 

atuais redes a nível da União pertinentes 

para as atividades do Corpo Europeu de 

Solidariedade, como sejam a rede europeia 

de serviços públicos de emprego, a 

plataforma EURES e a rede Eurodesk. 

Além disso, importa assegurar, com base 

em boas práticas, se for caso disso, a 

complementaridade entre as iniciativas 

existentes pertinentes, em especial as 

iniciativas nacionais de solidariedade e de 

mobilidade para os jovens, incluindo a 

nível regional ou local, e o Corpo Europeu 

de Solidariedade. 

_________________ _________________ 

19 Recomendação do Conselho, de 22 de 

abril de 2013, relativa ao estabelecimento 

de uma Garantia para a Juventude (2013/C 

120/01). 

19 Recomendação do Conselho, de 22 de 

abril de 2013, relativa ao estabelecimento 

de uma Garantia para a Juventude (2013/C 

120/01). 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (6-A) Através de colocações em ações de 

solidariedade, projetos e atividades de 

ligação em rede no domínio da 

agricultura e do desenvolvimento rural, o 

Corpo Europeu de Solidariedade oferece 

uma oportunidade única para os jovens 

procederem a um intercâmbio das 

melhores práticas. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de maximizar o impacto do 

Corpo Europeu de Solidariedade, deverão 

(7) A fim de maximizar o impacto do 

Corpo Europeu de Solidariedade, deverão 
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ser adotadas disposições destinadas a 

permitir que outros programas da União, 

como o Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração, o programa Europa para os 

Cidadãos, o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e do Programa 

de Saúde, contribuam para os objetivos do 

Corpo Europeu de Solidariedade apoiando 

as atividades desenvolvidas no seu âmbito 

de aplicação. Esta contribuição deve ser 

financiada em conformidade com os atos 

de base respetivos dos programas em 

causa. Após terem obtido o selo de 

qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, os beneficiários devem ter 

acesso ao Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade e beneficiar das medidas de 

qualidade e de apoio disponibilizadas de 

acordo com o tipo de atividade proposto. 

ser adotadas disposições destinadas a 

permitir que outros programas da União, 

como o Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração, o programa Europa para os 

Cidadãos, o Fundo Social Europeu, o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e o Programa de Saúde, 

contribuam para os objetivos do Corpo 

Europeu de Solidariedade apoiando as 

atividades desenvolvidas no seu âmbito de 

aplicação. Esta contribuição deve ser 

financiada em conformidade com os atos 

de base respetivos dos programas em causa 

e como complemento da política de 

coesão, na perspetiva de uma maior 

participação dos jovens, da sociedade civil 

e das experiências de voluntariado ativo 

já existentes nos Estados-Membros. Após 

terem obtido o selo de qualidade do Corpo 

Europeu de Solidariedade, os beneficiários 

devem ter acesso ao Portal do Corpo 

Europeu de Solidariedade e beneficiar das 

medidas de qualidade e de apoio 

disponibilizadas de acordo com o tipo de 

atividade proposto. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá criar novas oportunidades para os 

jovens realizarem atividades de 

voluntariado, estágios ou um emprego em 

domínios relacionados com a 

solidariedade, bem como para conceberem 

e desenvolverem projetos de solidariedade 

por sua própria iniciativa. Essas 

possibilidades deverão contribuir para o 

seu desenvolvimento pessoal, educativo, 

social, cívico e profissional. O Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá também 

apoiar as atividades de ligação em rede dos 

seus participantes e organizações, bem 

como as medidas que visem assegurar a 

(8) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá criar novas oportunidades para os 

jovens realizarem atividades de 

voluntariado, estágios ou um emprego em 

domínios relacionados com a 

solidariedade, bem como para conceberem 

e desenvolverem programas e projetos de 

solidariedade por sua própria iniciativa. 

Essas possibilidades deverão contribuir 

para o seu desenvolvimento pessoal, 

educativo, social, cívico e profissional. O 

Corpo Europeu de Solidariedade deverá 

também apoiar as atividades de ligação em 

rede dos seus participantes e organizações, 

bem como as medidas que visem assegurar 
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qualidade das atividades apoiadas e 

melhorar a validação dos resultados de 

aprendizagem. 

a qualidade das atividades apoiadas e 

melhorar a validação dos resultados de 

aprendizagem. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A iniciativa LEADER, uma 

medida relativa ao desenvolvimento local 

sob a responsabilidade da comunidade, é 

um exemplo claro de uma iniciativa no 

âmbito do qual estão atualmente a 

decorrer vários projetos com uma forte 

componente de solidariedade, como a 

integração de migrantes e refugiados e a 

prevenção de catástrofes naturais. A 

iniciativa LEADER desempenha, por 

conseguinte, um papel ativo na aplicação 

no terreno, nas zonas rurais, do Corpo 

Europeu de Solidariedade e de outras 

potenciais medidas de desenvolvimento 

rural que podem ser utilizadas em prol 

dessa iniciativa como, por exemplo, 

medidas de cooperação, atividades no 

domínio dos serviços básicos, a renovação 

de povoações e a assistência técnica. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Deve ser prestada especial atenção 

à qualidade das colocações 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 colocações, bem 

como a validação dos conhecimentos, 

(13) Deve ser prestada especial atenção 

à qualidade das colocações 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 colocações, bem 

como a validação dos conhecimentos, 
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aptidões e competências adquiridos através 

do Corpo Europeu de Solidariedade. 

aptidões e competências adquiridos através 

do Corpo Europeu de Solidariedade. A 

participação das organizações de 

juventude e de outras organizações da 

sociedade civil é fundamental na 

conceção de colocações e outras 

oportunidades no contexto do Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de assegurar a continuidade 

das atividades apoiadas pelos programas 

que contribuem para o Corpo Europeu de 

Solidariedade, o apoio financeiro para 

colocações em ações e projetos de 

solidariedade deve, a título indicativo, 

seguir uma repartição de 80 % - 20 % entre 

as colocações em ações de voluntariado e 

projetos no domínio da solidariedade, por 

um lado, e as colocações em estágios e 

empregos, por outro. 

(19) A fim de assegurar a continuidade 

das atividades apoiadas pelos programas 

que contribuem para o Corpo Europeu de 

Solidariedade, o apoio financeiro para 

colocações em ações e projetos de 

solidariedade deve, a título indicativo, 

seguir uma repartição de 75% - 25% entre 

as colocações em ações de voluntariado e 

projetos no domínio da solidariedade, por 

um lado, e as colocações em estágios e 

empregos, por outro. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) No intuito de maximizar o impacto 

do Corpo Europeu de Solidariedade, 

devem ser previstas disposições que 

permitam aos países participantes 

disponibilizar financiamento adicional com 

fundos nacionais, em conformidade com as 

regras deste instrumento. 

(20) No intuito de maximizar o impacto 

do Corpo Europeu de Solidariedade, 

devem ser previstas disposições que 

permitam aos países participantes 

disponibilizar financiamento adicional com 

fundos nacionais, regionais ou locais em 

conformidade com as regras deste 

instrumento. 
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Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve ter como alvo os jovens de idades 

compreendidas entre 18 e 30 anos. A 

participação nas atividades oferecidas pelo 

Corpo Europeu de Solidariedade deve 

exigir a inscrição prévia no portal 

respetivo. 

(23) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve ter como alvo os jovens de idades 

compreendidas entre 18 e 30 anos, 

independentemente do seu sexo, género 

ou das suas capacidades físicas e mentais. 

A participação nas atividades oferecidas 

pelo Corpo Europeu de Solidariedade deve 

exigir a inscrição prévia no portal 

respetivo. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Deve ser prestada especial atenção 

à necessidade de assegurar que as 

atividades apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade estão acessíveis a todos os 

jovens, nomeadamente os mais 

desfavorecidos. Devem, pois, ser postas em 

prática medidas especiais para promover a 

inclusão social, a participação dos jovens 

desfavorecidos, para além da necessidade 

de tomar em consideração os 

condicionalismos resultantes do 

afastamento das regiões ultraperiféricas da 

União e dos países e territórios 

ultramarinos24. Do mesmo modo, os países 

participantes devem envidar esforços para 

adotar todas as medidas adequadas com 

vista a eliminar os obstáculos jurídicos e 

administrativos ao bom funcionamento do 

Corpo Europeu de Solidariedade. Tal inclui 

a resolução, sempre que possível, e sem 

prejuízo do acervo de Schengen e da 

legislação da União em matéria de entrada 

e de residência dos nacionais de países 

terceiros, das questões administrativas que 

(24) Deve ser prestada especial atenção 

à necessidade de assegurar que as 

atividades apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade estão acessíveis a todos os 

jovens, nomeadamente os mais 

desfavorecidos e os do ambiente rural. 

Devem, pois, ser postas em prática 

medidas especiais para promover a 

inclusão social, a participação dos jovens 

desfavorecidos, para além da necessidade 

de tomar em consideração os 

condicionalismos resultantes do 

afastamento das regiões ultraperiféricas da 

União e dos países e territórios 

ultramarinos24. Do mesmo modo, os países 

participantes devem envidar esforços para 

adotar todas as medidas adequadas com 

vista a eliminar os obstáculos jurídicos e 

administrativos ao bom funcionamento do 

Corpo Europeu de Solidariedade. Tal inclui 

a resolução, sempre que possível, e sem 

prejuízo do acervo de Schengen e da 

legislação da União em matéria de entrada 

e de residência dos nacionais de países 
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criam dificuldades à obtenção de vistos e 

de autorizações de residência. 

terceiros, das questões administrativas que 

criam dificuldades à obtenção de vistos e 

de autorizações de residência. 

_________________ _________________ 

24 As pessoas singulares de um país ou 

território ultramarino (PTU) e os 

organismos públicos e/ou privados e 

instituições competentes de um PTU 

poderão participar nos programas nos 

termos da Decisão 2001/822/CE do 

Conselho, de 27 de novembro de 2001, 

relativa à associação dos países e territórios 

ultramarinos à Comunidade Europeia, JO 

L 314 de 30.11.2001, p. 1. 

24 As pessoas singulares de um país ou 

território ultramarino (PTU) e os 

organismos públicos e/ou privados e 

instituições competentes de um PTU 

poderão participar nos programas nos 

termos da Decisão 2001/822/CE do 

Conselho, de 27 de novembro de 2001, 

relativa à associação dos países e territórios 

ultramarinos à Comunidade Europeia, JO 

L 314 de 30.11.2001, p. 1. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Qualquer entidade que pretenda 

candidatar-se a financiamento para 

oferecer oportunidades de colocação no 

âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá, anteriormente, e como condição 

prévia, ter recebido o selo de qualidade. 

Esta obrigação não deverá aplicar-se às 

pessoas singulares que procuram obter 

apoio financeiro em nome de um grupo 

informal de participantes no Corpo 

Europeu de Solidariedade para os seus 

projetos de solidariedade. 

(26) Qualquer entidade que pretenda 

candidatar-se a financiamento para 

oferecer oportunidades de colocação no 

âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá, anteriormente, e como condição 

prévia, ter recebido o selo de qualidade. 

Esta obrigação não deverá aplicar-se às 

pessoas singulares que procuram obter 

apoio financeiro em nome de um grupo 

informal de participantes no Corpo 

Europeu de Solidariedade para os seus 

programas e projetos de solidariedade. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Devem ser asseguradas, aos níveis 

europeu, nacional e local, ações de 

sensibilização, publicidade e divulgação 

adequadas sobre as oportunidades 

(28) Devem ser asseguradas, aos níveis 

europeu, nacional, regional e local, ações 

de sensibilização, publicidade e divulgação 

adequadas sobre as oportunidades 
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disponíveis e os resultados das ações 

apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade. Essas ações deverão ser 

assumidas por todos os organismos de 

execução do Corpo Europeu de 

Solidariedade, incluindo, se for caso disso, 

com o apoio de outros intervenientes 

importantes. 

disponíveis e os resultados das ações 

apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade. Essas ações deverão ser 

assumidas por todos os organismos de 

execução do Corpo Europeu de 

Solidariedade, incluindo, se for caso disso, 

com o apoio de outros intervenientes 

importantes. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) Em conformidade com o 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União 

Europeia1, a Comissão deve adotar 

programas de trabalho e informar desse 

facto o Parlamento Europeu e o Conselho. 

O programa de trabalho deve definir as 

medidas necessárias para a sua execução, 

em conformidade com os objetivos gerais e 

específicos do Corpo Europeu de 

Solidariedade, os critérios de seleção e de 

atribuição de subvenções, bem como todos 

os demais elementos exigidos. Os 

programas de trabalho e quaisquer 

alterações dos mesmos devem ser adotados 

por meio de atos de execução em 

conformidade com o procedimento de 

exame. 

(35) Em conformidade com o 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União 

Europeia2, a Comissão deve adotar 

programas de trabalho e informar desse 

facto o Parlamento Europeu e o Conselho. 

O programa de trabalho deve definir as 

medidas necessárias para a sua execução, 

em conformidade com os objetivos gerais e 

específicos do Corpo Europeu de 

Solidariedade, os critérios de seleção e de 

atribuição de subvenções, bem como todos 

os demais elementos exigidos. Os 

programas de trabalho e quaisquer 

alterações dos mesmos devem ser adotados 

por meio de atos delegados. 

 

                                                 
1 Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 

2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.  
2 Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 

2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o 

Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.  
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 40-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (40-A) Ao mobilizarem verbas de outros 

programas, as ações do Corpo Europeu de 

Solidariedade devem refletir os objetivos 

da rubrica orçamental do fundo original e 

esta transferência de verbas não deverá 

comprometer as atividades dos programas 

existentes. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 40-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (40-B) Face à importância terapêutica do 

trabalho com animais, deve ser conferida 

especial atenção à criação de 

oportunidades de trabalho para jovens 

portadores de deficiência mental e física 

em quintas terapêuticas. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) «Atividade de solidariedade», uma 

atividade destinada a dar resposta a 

necessidades societais não satisfeitas, para 

benefício de uma comunidade, 

promovendo simultaneamente o 

desenvolvimento pessoal, educativo, 

social, cívico e profissional de cada 

indivíduo participante, e que pode assumir 

a forma de colocação, projeto ou atividade 

de ligação em rede, desenvolvido em 

diferentes áreas, como a educação e a 

(1) «Atividade de solidariedade», uma 

atividade destinada a dar resposta a 

necessidades societais não satisfeitas, para 

benefício de uma comunidade, 

promovendo simultaneamente o 

desenvolvimento pessoal, educativo, 

social, cívico e profissional de cada 

indivíduo participante, e que pode assumir 

a forma de colocação, projeto ou atividade 

de ligação em rede, desenvolvido em 

diferentes áreas, como a educação e a 
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formação, o emprego, a igualdade entre os 

sexos, 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, preparação e 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 proteção social, o 

acolhimento e integração de nacionais de 

países terceiros, a cooperação territorial e a 

coesão; 

formação, o emprego, a igualdade entre os 

sexos, o empreendedorismo, em especial o 

empreendedorismo social, a cidadania e a 

participação democrática, o ambiente e a 

proteção da natureza, a exploração 

sustentável dos recursos naturais, a ação 

climática, a prevenção, preparação e 

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 proteção 

social, solidariedade entre as gerações, o 

acolhimento e integração de nacionais de 

países terceiros, a cooperação territorial e a 

coesão; 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) «Estágio», um período de prática 

profissional de dois a doze meses, 

remunerado pela entidade que acolhe o 

participante no Corpo Europeu de 

Solidariedade, com base num acordo 

escrito de estágio, que inclui uma 

componente de aprendizagem e formação, 

e que é realizado com vista à obtenção de 

experiência prática e profissional, a fim de 

aumentar a empregabilidade e facilitar a 

transição para um emprego regular; 

(8) «Estágio», um período de prática 

profissional de dois a doze meses, 

adequadamente remunerado pela entidade 

que acolhe o participante no Corpo 

Europeu de Solidariedade, com base num 

acordo escrito de estágio, que inclui uma 

componente de aprendizagem e formação, 

e que é realizado com vista à obtenção de 

conhecimento e de experiência prática e 

profissional, a fim de aumentar a 

empregabilidade e facilitar a transição para 

um emprego regular; 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (10-A) «Agricultura social», a utilização 

dos recursos agrícolas para melhorar o 
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bem-estar social, físico e mental das 

pessoas, permitindo a participação das 

pessoas vulneráveis do ponto de vista 

psicológico ou social nos processos de 

produção das explorações agrícolas; 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 –parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Proporcionar aos jovens, com o 

apoio das organizações participantes, 

oportunidades facilmente acessíveis de 

envolvimento em atividades de 

solidariedade, melhorando pela mesma via 

as suas aptidões e competências, tendo em 

vista o seu desenvolvimento pessoal, 

cívico, educativo, social e profissional, 

assim como a sua empregabilidade e a 

transição para o mercado de trabalho, 

inclusive mediante o apoio à mobilidade 

dos jovens voluntários, estagiários e 

trabalhadores; 

(a) Proporcionar aos jovens, com o 

apoio das organizações participantes, 

oportunidades facilmente acessíveis de 

envolvimento em atividades de 

solidariedade, melhorando pela mesma via 

os seus conhecimentos, as suas aptidões e 

competências, tendo em vista o seu 

desenvolvimento pessoal, cívico, 

educativo, social e profissional, assim 

como a sua empregabilidade e a transição 

para o mercado de trabalho, inclusive 

mediante o apoio à mobilidade dos jovens 

voluntários, estagiários e trabalhadores, 

assegurando simultaneamente que se 

evitará qualquer substituição de trabalho 

remunerado por trabalho não 

remunerado; 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 –parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Assegurar que as atividades de 

solidariedade oferecidas aos participantes 

no Corpo Europeu de Solidariedade 

contribuem para responder a necessidades 

societais concretas e não satisfeitas e 

reforçar as comunidades, são de elevada 

qualidade e devidamente validadas. 

(b) Assegurar que as atividades de 

solidariedade oferecidas aos participantes 

no Corpo Europeu de Solidariedade 

contribuem para responder a necessidades 

societais e ambientais concretas e não 

satisfeitas e reforçar as comunidades, são 

de elevada qualidade e devidamente 

validadas. 
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Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2  

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e os países 

participantes devem cooperar no sentido de 

lograr eficiência e eficácia, assegurando a e 

a coerência entre os programas e iniciativas 

nacionais relacionados com a 

solidariedade, a educação, a formação 

profissional e a juventude, por um lado, e 

as ações do Corpo Europeu de 

Solidariedade, por outro. Estas ações 

devem basear-se nas boas práticas 

relevantes e nos programas existentes. 

2. A Comissão e os países 

participantes devem cooperar no sentido de 

lograr eficiência e eficácia, assegurando a e 

a coerência entre os programas e iniciativas 

nacionais, regionais e locais relacionados 

com a solidariedade, a educação, a 

formação profissional e a juventude, por 

um lado, e as ações do Corpo Europeu de 

Solidariedade, por outro. Estas ações 

devem basear-se nas boas práticas 

relevantes e nos programas existentes e 

devem ser concebidas em colaboração 

com as organizações de juventude e 

outras organizações da sociedade civil. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

O Corpo Europeu de Solidariedade deve 

prosseguir os seus objetivos por meio dos 

seguintes tipos de ações: 

O Corpo Europeu de Solidariedade deve 

prosseguir os seus objetivos por meio dos 

seguintes tipos de ações, que devem 

refletir os objetivos das fontes dos fundos 

usados para o seu financiamento: 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

   d-A) Medidas destinadas a garantir que 

as atividades de voluntariado não tenham 

um impacto negativo nos empregos 
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remunerados, potenciais ou existentes, 

nem se lhes substituam. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O apoio financeiro para as 

colocações em ações de solidariedade e os 

projetos referidos no artigo 7.º, n.º 1, 

alíneas a) e b) devem, a título indicativo, 

ser de 80 % para as colocações em ações 

de voluntariado e os projetos de 

solidariedade; e de 20 % para estágios e 

empregos. 

3. O apoio financeiro para as 

colocações em ações de solidariedade e os 

projetos referidos no artigo 7.º, n.º 1, 

alíneas a) e b) devem, a título indicativo, 

ser de 75% para as colocações em ações de 

voluntariado e os projetos de solidariedade; 

e de 25% para estágios e empregos. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  4-A. O Corpo Europeu de 

Solidariedade não deve ter qualquer 

impacto financeiro negativo sobre 

programas existentes, como o programa 

Erasmus+ ou os fundos para apoiar 

políticas de emprego dos jovens europeus. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  4-B. A Comissão e os Estados-Membros 

devem continuar a financiar a proteção 

civil e a ajuda humanitária, de modo a 

que o Corpo Europeu de Solidariedade 

não seja utilizado para compensar cortes 

na despesa pública, ao recorrerem a 
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jovens voluntários em setores sociais nos 

quais se registou uma destruição de 

emprego. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os países participantes podem 

facultar aos beneficiários do programa 

fundos nacionais que serão geridos de 

acordo com as regras do Corpo Europeu de 

Solidariedade e, para o efeito, utilizar as 

estruturas descentralizadas desta iniciativa, 

desde que assegurem proporcionalmente o 

respetivo financiamento complementar. 

6. Os países ou as autoridades 

regionais ou locais participantes podem 

facultar aos beneficiários do programa 

fundos nacionais que serão geridos de 

acordo com as regras do Corpo Europeu de 

Solidariedade e, para o efeito, utilizar as 

estruturas descentralizadas desta iniciativa, 

desde que assegurem proporcionalmente o 

respetivo financiamento complementar. 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os jovens dos 17 aos 30 anos que 

queiram participar no Corpo Europeu de 

Solidariedade devem inscrever-se no Portal 

do Corpo Europeu de Solidariedade. No 

entanto, no momento de iniciar um estágio 

ou um projeto, o jovem interessado já 

deverá ter completado os 18 anos de idade 

e não ter mais de 30. 

1. Os jovens dos 17 aos 30 anos, 

independentemente do seu sexo, género 

ou das suas capacidades físicas e mentais, 
que queiram participar no Corpo Europeu 

de Solidariedade devem inscrever-se no 

Portal do Corpo Europeu de Solidariedade. 

No entanto, no momento de iniciar um 

estágio ou um projeto, o jovem interessado 

já deverá ter completado os 18 anos de 

idade e não ter mais de 30. 
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Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão, em cooperação com 

os países participantes, deve acompanhar 

regularmente o desempenho do Corpo 

Europeu de Solidariedade rumo à 

consecução dos seus objetivos. 

1. A Comissão, em cooperação com 

os países participantes e envolvendo as 

organizações de juventude, deve 

acompanhar regularmente o desempenho 

do Corpo Europeu de Solidariedade rumo à 

consecução dos seus objetivos. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão, em cooperação com 

os países participantes, deve assegurar a 

divulgação da informação, a publicidade e 

o seguimento de todas as ações apoiadas ao 

abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade. 

1. A Comissão, em cooperação com 

os países participantes, deve assegurar a 

divulgação da informação, a publicidade e 

o seguimento de todas as ações apoiadas ao 

abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade, 

dedicando especial atenção ao balanço 

feito pelos participantes após a sua 

participação. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  3-A. Devem ser estabelecidos 

programas nacionais de jovens 

embaixadores com o objetivo de promover 

o Corpo Europeu de Solidariedade nos 

diferentes Estados-Membros. 

 



 

PE613.370v01-00 20/25 AD\1138808PT.docx 

PT 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para efeitos da aplicação do 

presente regulamento, a Comissão adota 

programas de trabalho por meio de atos 

de execução. Os programas de trabalho 

devem assegurar que os objetivos gerais e 

específicos previstos no artigo 3.º e no 

artigo 4.º são realizados de maneira 

coerente e definem os resultados 

esperados, o método de execução e o seu 

valor total. Os programas de trabalho 

devem igualmente conter uma descrição 

das ações a financiar, uma indicação dos 

montantes afetados a cada ação, uma 

indicação da repartição de fundos entre os 

países participantes para as ações geridas 

pelas agências nacionais e um calendário 

de execução indicativo. 

1. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 25.º-A no que diz respeito à 

adoção de programas de trabalho. Os 

programas de trabalho devem assegurar 

que os objetivos gerais e específicos 

previstos no artigo 3.º e no artigo 4.º são 

realizados de maneira coerente e definem 

os resultados esperados, o método de 

execução e o seu valor total. Os programas 

de trabalho devem igualmente conter uma 

descrição das ações a financiar, uma 

indicação dos montantes afetados a cada 

ação, uma indicação da repartição de 

fundos entre os países participantes para as 

ações geridas pelas agências nacionais e 

um calendário de execução indicativo. 

Além disso, estes programas de trabalho 

devem conter também uma análise e uma 

justificação que assegurem que não terão 

um impacto negativo nos empregos 

remunerados, potenciais ou existentes. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Esses atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame 

referido no artigo 25.º, n.º 2. 

Suprimido 
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Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 25.º Suprimido 

Procedimento de comité  

1. A Comissão é assistida pelo Comité 

instituído ao abrigo do artigo 36.º do 

Regulamento (UE) n.º 1288/2013. Este é 

um comité na aceção do Regulamento 

(UE) n.º 182/2011. 

 

2. Sempre que se remeta para o presente 

número, aplica-se o artigo 5.º do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 25-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  Artigo 25.º-A 

 Exercício da delegação 

 1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 2. O poder de adotar atos delegados 

referido no artigo 24.º é conferido à 

Comissão por um período de cinco anos a 

partir de... [data de entrada em vigor do 

presente regulamento]. A Comissão 

elabora um relatório relativo à delegação 

de poderes pelo menos nove meses antes 

do final do prazo de cinco anos. A 

delegação de poderes é tacitamente 

prorrogada por períodos de igual 

duração, salvo se o Parlamento Europeu 

ou o Conselho a tal se opuserem o mais 

tardar três meses antes do final de cada 

período. 

 3. A delegação de poderes prevista no 
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artigo 24.º pode ser revogada em qualquer 

momento pelo Parlamento Europeu ou 

pelo Conselho. A decisão de revogação 

põe termo à delegação dos poderes nela 

especificados. A decisão de revogação 

produz efeitos a partir do dia seguinte ao 

da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou de uma data posterior 

nela especificada. A decisão de revogação 

não afeta os atos delegados já em vigor. 

 4. Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro de acordo com 

os princípios estabelecidos no Acordo 

Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 

sobre legislar melhor. 

 5. Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão notifica-o simultaneamente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 6. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 24.º só entram em vigor 

se não tiverem sido formuladas objeções 

pelo Parlamento Europeu ou pelo 

Conselho no prazo de dois meses a contar 

da notificação do ato ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. O referido prazo pode ser 

prorrogado por dois meses por iniciativa 

do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O FEADER pode também financiar ações 

levadas a cabo pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade com um montante de 1 800 

000 EUR, a preços correntes, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

2017/XXX, que contribuam para uma ou 

mais prioridades da União em matéria de 

O FEADER pode também financiar ações 

levadas a cabo pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade com um montante de 

1 800 000 EUR, a preços correntes, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

2017/XXX, que contribuam para uma ou 

mais prioridades da União em matéria de 
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desenvolvimento rural. Essa afetação deve 

ser realizada unicamente em conformidade 

com o Regulamento (UE) 2017/XXX, com 

exclusão de requisitos específicos do 

Regulamento (UE) n.º 1305/2013.» 

desenvolvimento rural, a fim de aumentar 

o interesse dos jovens pela agricultura. 

Essa afetação deve ser realizada 

unicamente em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2017/XXX, com 

exclusão de requisitos específicos do 

Regulamento (UE) n.º 1305/2013. 
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