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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul salută propunerea de înființare a unui corp european de solidaritate (CES) 

prezentată de Comisia Europeană la 30 mai 2017. UE este construită pe solidaritate: 

solidaritate între cetățeni, solidaritate dincolo de frontiere, între statele membre și solidaritate 

în acțiunile sale în interiorul și în exteriorul Uniunii. Solidaritatea este o valoare comună, 

puternic simțită în UE. E parte a țesutului de bază care face ca visul european să inspire 

generație după generație, creând valori comune în întreaga Uniune. 

 

Prezenta propunere privind CES oferă un temei juridic specific pentru o inițiativă care le oferă 

tinerilor din întreaga UE oportunitatea de a-și pune în practică aspirațiile către o Uniune mai 

bună și astfel de a continua proiectul european, dezvoltându-și totodată propriile competențe.  

 

Cu toate acestea, raportorul are convingerea profundă că acest Corp european de solidaritate 

merită un buget propriu, specific. Pentru perioada 2018-2020, Comisia propune ca trei sferturi 

din finanțarea CES să se facă prin realocarea unor fonduri de la programele în derulare din 

cadrul pachetelor lor financiare existente: 197,7 milioane EUR urmează să provină de la 

Erasmus + și 10 milioane EUR de la Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI), iar 47,3 milioane EUR de la programe de la alte rubrici [din care 35 milioane 

EUR de la Fondul social european (FSE), 6 milioane EUR de la mecanismul de protecție 

civilă, 4,5 milioane EUR de la programul LIFE și 1,8 milioane EUR de la Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)]. Doar un sfert din totalul pachetului financiar al 

CES ar proveni din finanțări noi.  

 

Raportorul respinge ferm acest sistem prin care CES este finanțat într-o mare măsură în 

detrimentul unor activități cheie ale altor programele importante ale UE, care au propriile lor 

misiuni și obiective valoroase și un pachet financiar corespunzător, astfel cum a fost prevăzut 

în buget de la începutul actualului CFM. Ceea ce ar fi putut fi acceptabil într-o primă fază 

pilot a CES pentru ca activitățile să poată începe rapid, nu poate fi o soluție pe termen mediu 

sau lung pentru finanțarea unui program important care merită nu numai propriul temei 

juridic, ci și un pachet financiar ambițios cu resurse financiare noi.  

 

Noile priorități politice din cursul actualului CFM necesită resurse noi, prin mobilizarea 

mecanismelor de flexibilitate și a instrumentelor speciale incluse în regulamentul privind 

CFM, după epuizarea marjelor disponibile. Dacă CES este, într-adevăr, o nouă inițiativă 

prioritară, astfel cum se menționează în Declarația comună privind prioritățile legislative ale 

UE pentru 2017, este logic că ar trebui să beneficieze de resurse financiare noi, astfel încât să-

și poată atinge obiectivele fără a aduce prejudicii programelor și proiectelor finanțate de UE 

aflate în curs de desfășurare.  

 

Raportorul este de părere că instrumentele de flexibilitate prevăzute de actualul CFM și 

consolidate în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei, cum ar fi Instrumentul de flexibilitate și 

marja globală pentru angajamente, ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea CES în perioada 

2018-2020. Realocarea este acceptabilă numai atunci când transferul de fonduri a fost 

prevăzut de la începutul programului, ca în cazul finanțării activităților intraunionale ale 

Serviciului european de voluntariat în cadrul programului Erasmus+. Prin eliminarea 

contribuțiilor din partea EaSI, FSE, mecanismului de protecție civilă, LIFE și FEADR către 

CES și returnarea acestor sume la liniile bugetare din care au fost luate, în conformitate cu 
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programarea financiară inițială, raportorul transmite un semnal clar privind finanțarea acestei 

inițiative.  

 

 

Programul LIFE, care se ocupă de provocări legate de mediu și climă, a adus îmbunătățiri 

substanțiale stării mediului din UE. Pentru a continua lupta împotriva schimbărilor climatice 

și a fi în conformitate cu acordul de la Paris la care s-a ajuns în cadrul COP 21, fondurile 

pentru programul LIFE nu ar trebui să fie realocate în alte scopuri.  

 

FEADR și FSE, care fac parte din fondurile structurale și de investiții ale UE (fondurile ESI), 

contribuie la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii. Scopul 

fondurilor ESI este de a reduce disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 

regiuni. CES nu ar trebui să fie finanțat prin transferul de fonduri de la politica de coeziune. 

 

Prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii, Uniunea și statele membre își 

coordonează sistemele de prevenire, pregătire și răspuns în caz de dezastre naturale și 

provocate de om. Având în vedere creșterea semnificativă a numărului, gravității și 

complexității dezastrelor naturale și provocate de om în ultimii ani, inclusiv ca urmare a 

schimbărilor climatice, o abordare comună și integrată a gestionării dezastrelor este din ce în 

ce mai importantă. În acest context, raportorul consideră că este inacceptabil să se realoce 

fondurile destinate protecției civile către CES. 

 

De asemenea, raportorul propune să se consolideze dispozițiile referitoare la monitorizarea și 

evaluarea CES. 

 

În cele din urmă, raportorul încurajează ferm Comisia să pregătească o propunere clară și 

ambițioasă pentru punerea în aplicare și finanțarea CES începând din 2021, după cum a 

promis.  

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Prezentul regulament stabilește un 

pachet financiar pentru perioada 2018-

2020, care constituie principala valoare de 

referință pentru Parlamentul European și 

Consiliu în cursul procedurii bugetare 

anuale, în sensul punctului 17 din Acordul 

interinstituțional între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară23, cooperarea în 

chestiuni bugetare și buna gestiune 

financiară. Principala valoare de referință 

include realocările din programul 

(18) Prezentul regulament stabilește un 

pachet financiar de 341,5 milioane EUR în 

prețuri curente pentru perioada 2018-

2020, care constituie principala valoare de 

referință pentru Parlamentul European și 

Consiliu în cursul procedurii bugetare 

anuale, în sensul punctului 17 din Acordul 

interinstituțional între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară. 

Pachetul financiar ar trebui să includă 
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Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și din 

programul pentru ocuparea forței de 

muncă și inovare socială (10 milioane 

EUR) pentru exercițiile financiare 2018, 

2019 și 2020 și se completează prin 

contribuții din partea mai multor 

programe ale Uniunii din cadrul unor 

rubrici diferite, precum Fondul social 

european, mecanismul de protecție civilă 

al Uniunii, programul LIFE și Fondul 

european agricol pentru dezvoltare 

rurală. 

suma de 197,7 milioane EUR care fusese 

inițial alocată pentru a finanța activitățile 

intraunionale ale Serviciului european de 

voluntariat în cadrul programului 

Erasmus+ pentru exercițiile financiare 

2018, 2019 și 2020, având în vedere că 

aceste activități urmează să fie transferate 

spre programul Corpului european de 

solidaritate. Ținând seama de necesitatea 

de a evita orice impact negativ asupra 

finanțării programelor multianuale 

existente, suma rămasă pentru finanțarea 

Corpului european de solidaritate ar 

trebui să fie mobilizată exclusiv din 

marjele nealocate în limitele plafoanelor 

cadrului financiar multianual. 

_________________ _________________ 

23 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

23 Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară (JO C 

373, 20.12.2013, p. 1). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38a) În Rezoluția sa din 2 februarie 

2017 referitoare la punerea în aplicare a 

Regulamentului privind Erasmus+1a, 

Parlamentul European a încurajat 

Comisia și statele membre să depună un 

efort bugetar pentru a integra noua 

inițiativă privind Corpul european de 

solidaritate fără a subfinanța alte 

programe actuale și prioritare. 

 ___________________ 

 1a Texte adoptate, P8_TA(2017)0018. 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38b) În Rezoluția sa din 5 iulie 2017 

referitoare la mandatul pentru trilogul 

privind proiectul de buget 20181a, 

Parlamentul European și-a exprimat 

îngrijorarea cu privire la faptul că, în 

pofida avertismentelor sale, propunerea 

legislativă adoptată la 30 mai 2017 

prevede ca trei sferturi din bugetul 

Corpului european de solidaritate să 

provină din realocări ale fondurilor de la 

programele existente și în principal de la 

Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și a 

reiterat faptul că orice noi angajamente 

politice ar trebui să fie finanțate prin 

credite noi, și nu prin intermediul 

realocării creditelor de la programele 

existente. 

 _____________________ 

 1a Texte adoptate, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 38 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (38c) Ar trebui garantate finanțare și 

alocări bugetare separate pentru Corpul 

european de solidaritate și nu ar trebui să 

se ajungă la o reducere a bugetului 

pentru alte politici care promovează 

tineretul, educația, formarea, ocuparea 

forței de muncă sau solidaritatea. Ar 

trebui asigurată o utilizare optimă și 

transparentă a resurselor financiare. 

 

Amendamentul  5 
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Propunere de regulament 

Considerentul 39 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Pachetul financiar al Corpului 

european de solidaritate de la rubrica 1a 

din cadrul financiar multianual se bazează, 

de asemenea, pe fondurile realocate din 

programul Erasmus+. Fondurile respective 

ar trebui să provină, în principal, din 

creditele destinate finanțării activităților 

Serviciului european de voluntariat care ar 

intra sub incidența plasamentelor de 

voluntariat sprijinite în temeiul prezentului 

regulament. De asemenea, unele credite 

din cadrul instrumentului de garantare a 

împrumuturilor pentru studenți, a căror 

absorbție în cadrul programului 

Erasmus+ este puțin probabilă, ar trebui 

să fie realocate pentru a asigura 

cofinanțarea adecvată a costurilor de 

funcționare a agențiilor naționale și să fie 

mai bine aliniate cu capacitatea de 

absorbție a prezentei acțiuni. 

(39) Pachetul financiar al Corpului 

european de solidaritate de la rubrica 1a 

din cadrul financiar multianual se bazează 

pe fondurile realocate din programul 

Erasmus+. Fondurile respective ar trebui să 

provină în exclusivitate din creditele 

destinate finanțării activităților Serviciului 

european de voluntariat care ar intra sub 

incidența plasamentelor de voluntariat 

sprijinite în temeiul prezentului 

regulament. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Pachetul financiar al Corpului 

european de solidaritate prevăzut la 

rubrica 1a din cadrul financiar 

multianual ar trebui suplimentat și mai 

mult prin contribuții financiare din alte 

programe și rubrici, ceea ce implică 

modificarea Regulamentelor (UE) nr. 

1293/201327, (UE) nr. 1303/201328, (UE) 

nr. 1305/201329, (UE) nr. 1306/201330, 

precum și a Deciziei nr. 1313/2013/UE31 a 

Parlamentului European și a Consiliului. 

eliminat 

__________________  

27 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

 



 

PE610.649v03-00 8/23 AD\1142056RO.docx 

RO 

din 11 decembrie 2013 privind instituirea 

unui program pentru mediu și politici 

climatice (LIFE) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 

347, 20.12.2013, p. 185). 

28 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, care 

fac obiectul cadrului strategic comun, 

precum și de stabilire a unor dispoziții 

generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social 

european și Fondul de coeziune și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 

20.12.2013, p. 320). 

 

29 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, 

p. 487). 

 

30 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii 

agricole comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) 

nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 

814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 

485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 

20.12.2013, p. 549). 

 

31 Decizia nr. 1313/2013/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind un 

mecanism de protecție civilă al Uniunii 

(JO L 347, 20.12.2013, p. 924). 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „voluntariat” înseamnă un serviciu 

de voluntariat neremunerat cu normă 

întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 

luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a 

contribui la activitatea zilnică a 

organizațiilor care activează în domenii 

legate de solidaritate, în beneficiul 

comunităților în care se desfășoară 

activitățile respective, inclusiv o 

dimensiune solidă de învățare și formare, 

pentru a permite (tânărului voluntar) 

tinerilor voluntari să dobândească abilități 

și competențe, care vor fi utile pentru 

dezvoltarea personală, educațională, 

socială și profesională a acestora și care va 

contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 

capacității lor de inserție profesională; 

(6) „voluntariat” înseamnă un serviciu 

de voluntariat neremunerat cu normă 

întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 

luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a 

contribui la activitatea zilnică a 

organizațiilor non-profit care activează în 

domenii legate de solidaritate, în beneficiul 

comunităților în care se desfășoară 

activitățile respective, inclusiv o 

dimensiune solidă de învățare și formare, 

pentru a permite (tânărului voluntar) 

tinerilor voluntari să dobândească abilități 

și competențe, care vor fi utile pentru 

dezvoltarea personală, educațională, 

socială și profesională a acestora și care va 

contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 

capacității lor de inserție profesională; 

_________________ _________________ 

32 Ca principiu general, este vorba despre o 

activitate desfășurată în mod continuu, 5 

zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi. 

32 Ca principiu general, este vorba despre o 

activitate desfășurată în mod continuu, 5 

zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi. 

Justificare 

Trebuie exclusă în mod explicit orice activitate de voluntariat în afara organizațiilor non-

profit. Orice altă abordare ar încălca dispozițiile naționale în materie de voluntariat ale 

anumitor state membre, cum ar fi Belgia și Franța. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să ofere tinerilor, cu sprijinul 

organizațiilor participante, oportunități 

ușor accesibile pentru implicarea în 

activități de solidaritate, îmbunătățind în 

(a) să ofere tinerilor, cu sprijinul 

organizațiilor participante, oportunități 

ușor accesibile pentru implicarea în 

activități de solidaritate, îmbunătățind în 
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același timp abilitățile și competențele 

acestora pentru dezvoltarea personală, 

educațională, socială, civică și 

profesională, precum și capacitatea de 

inserție profesională și facilitarea tranziției 

către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea 

mobilității voluntarilor, ucenicilor și 

lucrătorilor tineri; 

același timp cunoștințele, abilitățile și 

competențele acestora pentru dezvoltarea 

personală, educațională, socială, civică, 

culturală și profesională, precum și 

capacitatea de inserție profesională și 

facilitarea tranziției către piața muncii, 

inclusiv prin sprijinirea mobilității 

voluntarilor, ucenicilor și lucrătorilor 

tineri; 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) organizarea de campanii de 

informare, cu scopul de a face cunoscute 

publicului acțiunile Corpului european de 

solidaritate. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Suma menționată la alineatul (1) 

include un pachet financiar de 

294 200 00033 EUR în prețuri curente, 

suplimentat prin contribuții din partea: 

2. Suma menționată la alineatul (1) 

include un pachet financiar de 197 700 000 

EUR în prețuri curente, care corespunde 

sumei alocate inițial pentru finanțarea 

activităților intraunionale ale Serviciului 

european de voluntariat în cadrul 

programului Erasmus+. Suma restantă de 

143 800 000 EUR pentru finanțarea 

Corpului european de solidaritate este 

mobilizată exclusiv din marjele nealocate 

în limita plafoanelor cadrului financiar 

multianual. 

_________________  

33 Pachetul financiar constituie principala 

valoare de referință în sensul punctului 

17 din Acordul interinstituțional (2013/C 

373/01) între Parlamentul European, 
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Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Fondului Social European, care 

contribuie cu 35 000 000 EUR în prețuri 

curente; 

eliminat 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) mecanismului de protecție civilă al 

Uniunii, care contribuie cu 6 000 000 

EUR în prețuri curente; 

eliminat 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) programului LIFE, care 

contribuie cu 4 500 000 EUR în prețuri 

curente; 

eliminat 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) Fondului European Agricol eliminat 
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pentru Dezvoltare Rurală, care contribuie 

cu 1 800 000 EUR în prețuri curente; 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Creditele anuale sunt autorizate de 

Parlamentul European și Consiliu în 

limitele cadrului financiar multianual. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Dacă este necesar, în bugetul pentru 

perioada de după 2020 pot fi introduse 

credite pentru acoperirea unor cheltuieli 

similare, permițându-se astfel gestionarea 

acțiunilor nefinalizate până la 31 

decembrie 2020. 

5. Dacă este necesar, în bugetul pentru 

perioada de după 2020 pot fi introduse 

credite de plată pentru acoperirea unor 

cheltuieli similare, permițându-se astfel 

gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 

31 decembrie 2020. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Cererea unei entități eligibile de a 

deveni o organizație participantă la Corpul 

european de solidaritate este evaluată de 

către organismul de punere în aplicare 

competent al Corpului european de 

solidaritate, pentru a se asigura că 

activitățile acesteia respectă cerințele 

Corpului european de solidaritate. 

2. Cererea unei entități eligibile de a 

deveni o organizație participantă la Corpul 

european de solidaritate este evaluată de 

către organismul de punere în aplicare 

competent al Corpului european de 

solidaritate, pentru a se asigura că 

activitățile acesteia respectă principiile și 

cerințele formulate în carta Corpului 

european de solidaritate. 
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Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În urma evaluării, entității 

respective i se poate atribui eticheta de 

calitate a Corpului european de solidaritate. 

Eticheta obținută face obiectul unor 

reevaluări periodice și poate fi revocată. 

3. În urma evaluării, entității 

respective i se poate atribui eticheta de 

calitate a Corpului european de solidaritate. 

Eticheta obținută face obiectul unor 

reevaluări regulate, cel puțin din doi în doi 

ani, și poate fi revocată imediat ce 

activitățile entității respective nu mai 

respectă principiile și cerințele formulate 

în carta Corpului european de 

solidaritate. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Orice entitate care a obținut 

eticheta de calitate a Corpului european 

de solidaritate este introdusă în baza de 

date a organizațiilor participante găzduită 

pe Portalul european pentru tineret, care 

poate fi consultat de toți tinerii europeni. 

Justificare 

În prezent, structurile acreditate ale SEV sunt integrate în baza de date a organizațiilor SEV 

pe Portalul european pentru tineret. Acest lucru permite informarea tinerilor în legătură cu 

aceste entități. Prin urmare, este important să se facă același lucru cu CES. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia, în cooperare cu țările 

participante, monitorizează în mod periodic 

performanța Corpului european de 

1. Comisia, în cooperare cu țările 

participante, monitorizează în mod periodic 

și prezintă rapoarte privind performanța și 
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solidaritate în ceea ce privește atingerea 

obiectivelor sale. 

rezultatele Corpului european de 

solidaritate și atingerea obiectivelor sale, 

și anume contribuția sa la consolidarea 

coeziunii și solidarității în Europa. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) numărul de participanți la 

plasamentele de voluntariat (naționale și 

transfrontaliere); 

(a) numărul de participanți la 

plasamentele de voluntariat (naționale și 

transfrontaliere) și profilul lor; 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) numărul de participanți la 

plasamentele care implică stagii (naționale 

și transfrontaliere); 

(b) numărul de participanți la 

plasamentele care implică stagii (naționale 

și transfrontaliere) și profilul lor; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) numărul de participanți la 

plasamentele care implică locuri de muncă 

(naționale și transfrontaliere); 

(c) numărul de participanți la 

plasamentele care implică locuri de muncă 

(naționale și transfrontaliere) și profilul 

lor; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) numărul de participanți la 

proiectele de solidaritate; 

(d) numărul de participanți la 

proiectele de solidaritate și profilul lor; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) gradul de satisfacție al 

participanților și al organizațiilor 

participante în ceea ce privește calitatea 

plasamentelor, formării, asistenței 

lingvistice, asistenței administrative, 

asigurărilor și asistenței după plasament; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) rata ocupării forței de muncă în 

rândul foștilor participanți. 

Justificare 

Nu trebuie să se uite faptul că unul dintre obiectivele principale ale Corpului european de 

solidaritate este să îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a tinerilor și să le 

faciliteze tranziția spre piața forței de muncă. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În 2020, Comisia publică un raport 

care analizează progresele realizate în 

vederea atingerii realizărilor sale, inclusiv 

a obiectivului de a oferi 100 000 de tineri 

3. În 2019, Comisia publică un raport 

referitor la rezultatele obținute și la 

aspectele calitative și cantitative ale 

punerii în aplicare a programului, 
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oportunități în cadrul Corpului european de 

solidaritate până în 2020 [în cadrul tuturor 

plasamentelor și proiectelor menționate la 

articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b)]. 

analizând progresele realizate în vederea 

atingerii rezultatelor, inclusiv a 

obiectivului de a oferi unui număr de 

100 000 de tineri oportunități în cadrul 

Corpului european de solidaritate până în 

2020 [în cadrul tuturor plasamentelor și 

proiectelor menționate la articolul 7 

alineatul (1) literele (a) și (b)] și analizând 

și rentabilitatea programului, iar acest 

raport este trimis Parlamentului 

European, Consiliului, Comitetului 

Economic și Social European și 

Comitetului Regiunilor.  

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. La 4 ani de la data aplicării 

prezentului regulament, Comisia 

efectuează o evaluare independentă a 

prezentului regulament și prezintă un 

raport privind principalele constatări către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Regiunilor și Comitetul Economic și Social 

European. 

4. Comisia efectuează o evaluare 

independentă ex-post a prezentului 

regulament pentru a analiza eficiența, 

eficacitatea și impactul programului în 

raport cu obiectivele sale și, cel târziu la 

30 iunie 2021, prezintă un raport privind 

principalele constatări, care include 

recomandări privind viitorul programului, 
către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Regiunilor și Comitetul 

Economic și Social European. În cadrul 

evaluării, Comisia asigură consultarea 

periodică a tuturor părților interesate 

relevante, inclusiv a participanților, 

organizațiilor participante și 

comunităților locale în cauză. De 

rezultatele evaluării vor ține seama 

propunerile de elaborare a programului și 

de alocare a resurselor în viitor. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 1,5 % pentru mecanismul 

de garantare a împrumuturilor pentru 

studenți; 

(c) 3,5 % din mecanismul de garantare 

a împrumuturilor pentru studenți; 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 27 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 27 eliminat 

Modificarea Regulamentului (UE) 

nr. 1293/2013 

 

La articolul 4 din Regulamentul (UE) 

nr. 1293/2013, se adaugă următorul 

paragraf: 

 

„3. Se alocă o sumă maximă de 3 000 

000 EUR în prețuri curente din 

subprogramul pentru mediu 

corespunzător domeniului prioritar 

„Guvernanță și informare în domeniul 

mediului” și o sumă maximă de 1 500 000 

EUR în prețuri curente din subprogramul 

„Politici climatice” corespunzător 

domeniului prioritar „Guvernanță și 

informare în domeniul mediului” pentru 

finanțarea proiectelor în sensul 

articolului 17 alineatul (4) puse în 

aplicare de Corpul european de 

solidaritate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/XXX, care 

contribuie la unul sau mai multe domenii 

prioritare în sensul articolelor 9 și 13. 

Alocarea sumelor respective este pusă în 

aplicare numai în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând 

cerințele specifice din Regulamentul (UE) 

nr. 1293/2013. ” 

 

 



 

PE610.649v03-00 18/23 AD\1142056RO.docx 

RO 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 28 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 28 eliminat 

Modificarea Regulamentului (UE) 

nr. 1303/2013 

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 58, alineatul (1) se 

modifică după cum urmează: 

 

(a) primul paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 

 

„La inițiativa Comisiei, fondurile ESI pot 

sprijini măsurile de pregătire, 

monitorizare, administrare și asistență 

tehnică, evaluare, audit și control 

necesare pentru punerea în aplicare a 

prezentului regulament și a acțiunilor de 

sprijin în temeiul Regulamentului (UE) 

2017/XXX, astfel cum este menționat la al 

treilea paragraf, în măsura în care 

acțiunile respective urmăresc obiectivul 

coeziunii economice, sociale și 

teritoriale”. 

 

(b) La paragraful al treilea se adaugă 

următoarea literă (m): 

 

„(m) acțiuni finanțate în temeiul 

Regulamentului (UE) 2017/XXX privind 

Corpul european de solidaritate pentru a 

spori dezvoltarea personală, educațională, 

socială, civică și profesională a tinerilor, 

precum și capacitatea de inserție 

profesională a acestora și facilitarea 

tranziției către piața muncii.” 

 

2. La articolul 91 alineatul (3), se 

adaugă următorul paragraf: 

 

„35 000 000 EUR în prețuri curente din 

suma alocată pentru asistență tehnică la 

inițiativa Comisiei sunt alocați Corpului 

european de solidaritate pentru a sprijini 
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acțiunile acestuia, în conformitate cu 

articolul 9 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentul (UE) 2017/XXX. Alocarea 

sumelor respective este pusă în aplicare 

numai în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2017/XXX, excluzând cerințele 

specifice din reglementările specifice 

fondurilor. ” 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 29 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 29 eliminat 

Modificarea Regulamentului (UE) 

nr. 1305/2013 

 

La articolul 51 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

înainte de primul paragraf se adaugă 

următorul paragraf: 

 

„FEADR poate finanța, de asemenea, 

acțiuni puse în aplicare de Corpul 

european de solidaritate cu o sumă de 1 

800 000 EUR în prețuri curente, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/XXX, care contribuie la una sau mai 

multe priorități ale Uniunii în materie de 

dezvoltare rurală. Alocarea sumelor 

respective este pusă în aplicare numai în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/XXX, excluzând cerințele specifice 

din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.” 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 30 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 30 eliminat 

Modificarea Regulamentului (UE) 

nr. 1306/2013 

 

La articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013, se adaugă următoarea literă 

(j): 

 

„(j) acțiunile puse în aplicare de 

Corpul european de solidaritate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/XXX, care contribuie la una sau mai 

multe priorități ale Uniunii în domeniul 

agriculturii și al dezvoltării rurale, în 

special acțiunile menționate la articolul 

51 alineatul (1) al doilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

Alocarea sumelor respective este pusă în 

aplicare numai în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând 

cerințele specifice din reglementările 

specifice fondurilor.” 

 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 31 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 31 eliminat 

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE  

La articolul 19 alineatul (1) din Decizia 

nr. 1313/2013/EU, după al doilea 

paragraf, se adaugă următorul paragraf: 

 

„Suma de 6 000 000 EUR în prețuri 

curente, provenită din pachetul financiar 

derivat din rubrica 3 „Securitate și 

cetățenie”, se alocă pentru finanțarea 

acțiunilor puse în aplicare de Corpul 

european de solidaritate în conformitate 

cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care 

contribuie la una sau mai multe priorități 
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ale Uniunii în domeniul protecției civile. 

Alocarea sumei respective este pusă în 

aplicare numai în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând 

cerințele specifice din Decizia nr. 

1313/2013/UE. ” 
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