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4.4.2017 B8-0238/3 

Amendamentul  3 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere întrebarea adresată 

Comisiei privind Corpul european de 

solidaritate (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017), 

– având în vedere întrebarea adresată 

Comisiei privind Corpul european de 

solidaritate (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017 și O-0022/2017 – B8-

xxxx/2017), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Amendamentul  4 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Rezoluția sa din 

17 iulie 2014 referitoare la locurile de 

muncă pentru tineri1, 

 _____________ 

1 
JO C 224, 21.6.2016, p. 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Amendamentul  5 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Rezoluția sa din 

16 ianuarie 2013 referitoare la înființarea 

unei garanții pentru tineret1,  

________________ 

1 JO C 440, 30.12.2015, p. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Amendamentul  6 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Regulamentul 

(UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul social 

european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al 

Consiliului1, 

________________ 

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Amendamentul  7 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Regulamentul 

(UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 de instituire a acțiunii 

„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/CE1,  

________________ 

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Amendamentul  8 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât crearea Corpului european 

de solidaritate (CES) trebuie să se bazeze 

pe valorile comune ale UE, astfel cum sunt 

definite în tratate și în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene; întrucât 

CES ar trebui să aibă drept obiectiv 

consolidarea sentimentului de comunitate, 

de solidaritate și de responsabilitate socială 

în Europa, asigurând, în același timp, o 

experiență de voluntariat semnificativă și 

constructivă;  

E. întrucât crearea Corpului european 

de solidaritate (CES) trebuie să se bazeze 

pe valorile comune ale UE, astfel cum sunt 

definite în tratate și în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene; întrucât 

CES ar trebui să aibă drept obiectiv 

consolidarea sentimentului de comunitate, 

de solidaritate și de responsabilitate socială 

în Europa, asigurând, în același timp, o 

experiență de voluntariat, de muncă, de 

stagiar sau de ucenicie semnificativă și 

constructivă;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Amendamentul  9 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este ferm convins că, deși 

componenta de învățare, inclusiv cea 

realizată prin experiențe de educație non-

formală și informală, și impactul asupra 

voluntarilor individuali sunt elemente 

importante, principalul obiectiv al CES ar 

trebui să fie obținerea unui impact pozitiv 

asupra întregii comunității ca o expresie 

clară a solidarității și a responsabilității 

sociale;  

3. este ferm convins că, deși 

componenta de învățare, inclusiv cea 

realizată prin experiențe de educație non-

formală și informală, și impactul asupra 

voluntarilor individuali, tinerilor lucrători, 

stagiarilor sau a ucenicilor sunt elemente 

importante, principalul obiectiv al CES ar 

trebui să fie obținerea unui impact pozitiv 

asupra beneficiarilor proiectelor și 

acțiunilor și asupra comunității mai largi 

ca o expresie clară a solidarității și a 

responsabilității sociale;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Amendamentul  10 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. își exprimă profunda îngrijorare în 

legătură cu intenția Comisiei de a pune în 

aplicare CES în etapa inițială a acestuia 

prin includerea sa în programele existente, 

în special în programe de educație și 

cultură, cum ar fi Erasmus+ și Europa 

pentru cetățeni, fără a oferi suficiente 

clarificări cu privire la resursele financiare 

și umane exacte care trebuie rezervate 

pentru CES; reamintește că Parlamentul, în 

calitate de colegiuitor privind programele 

UE și de autoritate bugetară, se opune 

realocării fondurilor din programele 

prioritare și că, de multe ori, nu există 

resurse suficiente pentru finanțarea unor 

acțiuni principale și a unor noi inițiative de 

politică;  

6. își exprimă profunda îngrijorare în 

legătură cu intenția Comisiei de a pune în 

aplicare CES în etapa inițială a acestuia 

prin includerea sa în programele existente, 

în special în programe de educație și 

cultură, cum ar fi Erasmus+, Europa pentru 

cetățeni, Garanția pentru tineret și 

Programul pentru ocuparea forței de 

muncă și inovare socială fără a oferi 

suficiente clarificări cu privire la resursele 

financiare și umane exacte care trebuie 

rezervate pentru CES; reamintește că 

Parlamentul, în calitate de colegiuitor 

privind programele UE și de autoritate 

bugetară, se opune realocării fondurilor din 

programele prioritare și că, de multe ori, nu 

există resurse suficiente pentru finanțarea 

unor acțiuni principale și a unor noi 

inițiative de politică;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Amendamentul  11 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să includă în 

viitoarele sale propuneri legislative privind 

CES o descriere clară a mecanismelor 

bugetare care să permită buna funcționare a 

CES; subliniază că finanțarea CES nu 

trebuie să aibă un impact negativ asupra 

programelor existente, cum ar fi Europa 

pentru cetățeni și Erasmus +, și nici nu va 

denatura funcționarea instrumentelor de 

succes existente, cum ar fi Serviciul 

european de voluntariat;  

7. invită Comisia să includă în 

viitoarele sale propuneri legislative privind 

CES o descriere clară a mecanismelor 

bugetare care să permită buna funcționare a 

CES; subliniază că finanțarea CES nu 

trebuie să aibă un impact negativ asupra 

programelor existente pentru tineri și 

asupra inițiativelor, cum ar fi Europa 

pentru cetățeni și Erasmus +, Programul 

pentru ocuparea forței de muncă și 

inovare socială și Garanția pentru tineret, 

și nici nu va denatura funcționarea 

instrumentelor de succes existente, cum ar 

fi Serviciul european de voluntariat;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Amendamentul  12 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Titlul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O distincție clară între voluntariat și 

ocuparea forței de muncă 

O distincție clară între voluntariat și 

ocuparea forței de muncă și oportunități de 

calitate pentru tineri în cadrul filierei 

profesionale 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Amendamentul  13 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. invită Comisia ca, atunci când pune 

în aplicare CES, să facă o distincție clară 

între activitățile de voluntariat și locurile 

de muncă, astfel încât să se evite 

înlocuirea potențialelor locuri de muncă de 

calitate cu poziții de voluntariat 

neremunerate; subliniază, în acest sens, că 

oportunitățile de voluntariat nu ar trebui să 

fie eligibile pentru finanțare prin fonduri 

concepute special pentru combaterea 

șomajului în rândul tinerilor, cum ar fi 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor;  

15. invită Comisia ca, atunci când pune 

în aplicare CES, să facă o distincție clară 

între activitățile de voluntariat și locurile 

de muncă, pentru a menține diferențele 

fundamentale dintre voluntariat și muncă, 

în care accentul este pus fie pe nevoile 

beneficiarilor, fie nevoile în materie de 

formare și dezvoltare ale participanților și 

să evite înlocuirea potențialelor locuri de 

muncă remunerate de calitate; subliniază, 

în acest sens, că oportunitățile de 

voluntariat nu ar trebui să fie eligibile 

pentru finanțare prin fonduri concepute 

special pentru combaterea șomajului în 

rândul tinerilor, cum ar fi Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Amendamentul  14 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că filiera profesională ar 

trebui să se axeze pe crearea de locuri de 

muncă, de stagii și de ucenicii de calitate în 

cadrul inițiativelor sociale fără scop 

lucrativ din sectorul solidarității;  

17. subliniază că filiera profesională ar 

trebui să se axeze pe crearea de locuri de 

muncă, de stagii și de ucenicii de calitate în 

cadrul inițiativelor sociale fără scop 

lucrativ din sectorul solidarității, care vor 

aduce o contribuție reală la solidaritatea 

în Europa și vor fi în măsură să ofere 

beneficii reciproce atât participanților la 

program, cât și angajatorilor acestora; 

reamintește caracterul și resursele 

limitate ale Inițiativei privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Amendamentul  15 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. solicită ca organizațiile gazdă să 

adopte o cartă a calității care să cuprindă 

obiective, principii și standarde convenite, 

precum cele din Carta europeană a calității 

stagiilor și uceniciilor; încurajează 

comparabilitatea, recunoașterea și 

validarea aptitudinilor și competențelor 

dobândite pe parcursul experienței de 

voluntariat, astfel încât acestea să 

contribuie la integrarea sustenabilă a 

tinerilor pe piața forței de muncă; 

subliniază că niște standarde clare vor 

contribui la monitorizarea punerii în 

aplicare a CES;  

19. solicită ca organizațiile gazdă să 

adopte o cartă a calității care să cuprindă 

obiective, principii și standarde convenite, 

precum cele din Carta europeană a calității 

stagiilor și uceniciilor1; încurajează 

organizațiile gazdă să descrie, în 

prealabil, calificările și competențele care 

ar trebui să fie dobândite pe parcursul 

experienței; solicită comparabilitatea, 

recunoașterea și validarea aptitudinilor și 

competențelor dobândite pe parcursul 

experienței de voluntariat, în conformitate 

cu Recomandarea Consiliului din 20 

decembrie 2012 privind validarea 

învățării non-formale și informale2, astfel 

încât acestea să contribuie la integrarea 

sustenabilă a tinerilor pe piața forței de 

muncă; subliniază că niște standarde clare 

vor contribui la monitorizarea punerii în 

aplicare a CES;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04
/internship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:RO:PDF. 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:RO:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Amendamentul  16 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că este nevoie ca 

tinerilor voluntari să li se asigure 

compensații financiare, asigurări de 

sănătate, formare și mentorat 

corespunzătoare; subliniază că trebuie să se 

monitorizeze volumul de muncă și mediul 

de lucru al acestora, ținând seama de 

sarcinile specifice pe care ar trebui să le 

îndeplinească în contextul stagiului lor de 

voluntariat în cadrul CES; 

20. subliniază că este nevoie ca 

tinerilor voluntari să li se asigure 

compensații financiare adecvate, iar 

tinerilor lucrători, remunerare, asigurări 

de sănătate, formare și mentorat 

corespunzătoare; subliniază că trebuie să se 

monitorizeze volumul de muncă și mediul 

de lucru al acestora, ținând seama de 

sarcinile specifice pe care ar trebui să le 

îndeplinească ca voluntari sau lucrători în 

cadrul CES; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Amendamentul  17 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. reiterează apelul său către statele 

membre pentru a corela politicile de 

ocupare a forței de muncă în rândul 

tinerilor cu contracte de muncă de calitate 

și sustenabile, în scopul de a combate 

precaritatea și gradul de scăzut ocupare a 

forței de muncă; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Amendamentul  18 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20b. invită Comisia și statele membre să 

adopte o abordare bazată pe drepturi în 

domeniul ocupării forței de muncă și al 

tinerilor; subliniază că nu trebuie 

compromisă calitatea locurilor de muncă 

pentru tineri, iar standardele de muncă de 

bază și alte standarde legate de calitatea 

locului de muncă, cum ar fi timpul de 

lucru, securitatea socială și sănătatea și 

siguranța la locul de muncă, trebuie să 

constituie considerente fundamentale în 

acțiunile întreprinse; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Amendamentul  19 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20c. invită Comisia și statele membre să 

garanteze accesul deplin al tinerilor din 

medii defavorizate sau cu nevoi specifice 

la Corpul european de solidaritate; 

subliniază, prin urmare, că ar trebui să se 

aloce un buget specific pentru a acoperi 

costurile cu asistența personală sau 

sprijinul suplimentar pentru tinerii în 

cauză; consideră că Serviciul european de 

voluntariat ar putea fi considerat un 

exemplu de bună practică în acest sens; 

Or. en 
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Amendamentul  20 

Jean Lambert 

în numele Grupului Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

în numele Grupului S&D 

Tania González Peñas 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

referitoare la Corpul european de solidaritate 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. reamintește Comisiei că este nevoie 

să se asigure condițiile adecvate pentru 

consultarea corespunzătoare a părților 

interesate relevante, cum ar fi organizațiile 

de tineret, partenerii sociali europeni, 

organizațiile bazate pe voluntariat și statele 

membre, înainte de elaborarea propunerii 

legislative; subliniază că aceste părți 

interesate ar trebui să fie implicate periodic 

în punerea în aplicare a inițiativei și, dacă 

este cazul, în monitorizarea sa;  

22. reamintește Comisiei că este nevoie 

să se asigure condițiile adecvate pentru 

consultarea corespunzătoare a părților 

interesate relevante, cum ar fi organizațiile 

de tineret, partenerii sociali europeni, 

organizațiile bazate pe voluntariat, 

sindicatele și statele membre, înainte de 

elaborarea propunerii legislative; 

subliniază că aceste părți interesate ar 

trebui să fie implicate periodic în punerea 

în aplicare a inițiativei și, dacă este cazul, 

în monitorizarea sa, pentru a garanta 

punerea sa corectă în aplicare, calitatea 

oportunităților pe care le oferă și 

sustenabilitatea rezultatelor sale;  

Or. en 

 

 


