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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão Europeia sugeriu a fusão do recém-lançado Corpo de Solidariedade Europeu 
destinado aos jovens com a Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE/Corpo Voluntário 
Europeu para a Ajuda Humanitária que foi criado em 2014 e assenta no artigo 214.º do TFUE, 
constituindo a base jurídica da ajuda humanitária. 

A criação da Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE é exigida pelo Tratado e destina-se a 
contribuir para a prestação de ajuda humanitária em função das necessidades e reforçar as 
capacidades e a resiliência das comunidades vulneráveis ou afetadas por catástrofes em países 
terceiros. Apesar do seu potencial em muitos aspetos, a Iniciativa Voluntários para a Ajuda da 
UE teve um início muito lento, ficando muito abaixo do número de voluntários que a 
Comissão inicialmente esperava alcançar e tendo os responsáveis pela avaliação intercalar 
assinalado que o envolvimento de parceiros no sector humanitário não se processou na 
medida do necessário. A certificação obrigatória das organizações interessadas em participar 
na iniciativa baseia-se num procedimento longo e oneroso. Consequentemente, o número de 
voluntários só alcançou um nível significativo (mas ainda muito baixo) em 2017. O pleno 
potencial da iniciativa continua, assim, difícil de avaliar e permanece claramente inexplorado. 

No entanto, a maioria das partes interessadas parece acolher favoravelmente a fusão da 
Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE com o Corpo de Solidariedade Europeu, que pode 
complementar, nomeadamente fornecendo uma experiência de voluntariado fora da União 
com um objetivo humanitário. Se for devidamente promovida, esta iniciativa deverá 
proporcionar um importante trampolim para os jovens interessados numa carreira profissional 
no setor humanitário e um valioso ponto de partida para o voluntariado e a participação 
cívica, estimulando, de um modo mais geral, o interesse pelos desafios humanitários a nível 
mundial. 

Além disso, as organizações humanitárias sem fins lucrativos e os profissionais de nível 
superior devem poder continuar a beneficiar de oportunidades de formação e de 
financiamento se desejarem participar no novo programa. A relatora de parecer recomenda, 
assim, que não seja aplicado o limite máximo de idade de 30 anos no âmbito da vertente que 
tem por base a Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE, de modo a permitir que pessoas 
mais experientes contribuam para a ajuda humanitária a título voluntário, em especial porque 
podem necessitar de formação específica antes do destacamento. 

Tal como acima referido, a acreditação de organizações para participação na Iniciativa 
Voluntários para a Ajuda da UE é complexa e revelou-se um obstáculo importante à obtenção 
de um número significativo de voluntários. Por conseguinte, será importante que as 
organizações que já foram acreditadas não tenham de se submeter novamente a um processo 
semelhante quando o novo regulamento entrar em vigor. Acresce que a simplificação e a 
facilitação dos procedimentos respeitantes ao novo selo de qualidade para as organizações 
participantes constituem uma preocupação fundamental. 

Além disso, a nossa comissão tem de assegurar que as disposições relativas às ações do Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária (Capítulo IV), relativamente às quais 
temos competência exclusiva, garantam a complementaridade e a coerência com outras 
atividades de ajuda humanitária da UE e com o Consenso Europeu em matéria de Ajuda 
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Humanitária. Esta vertente do futuro programa deve ser executada no pleno respeito dos 
princípios humanitários e estar integrada numa ajuda humanitária baseada nas necessidades, 
coordenada e eficaz. 

A este respeito, a relatora de parecer reconhece um grande potencial nas ações centradas no 
reforço de capacidades a nível organizativo e local, na resiliência e nas ações de interligação 
entre ajuda de emergência, reabilitação e desenvolvimento (LRRD), abordando a relação entre 
a ajuda humanitária e o desenvolvimento, a redução do risco de catástrofes, bem como a 
preparação e, de um modo mais geral, a sensibilização e a comunicação sobre as necessidades 
e os princípios humanitários.

Por último, no que diz respeito às disposições relativamente às quais a nossa comissão 
partilha competências sobre esta proposta legislativa com a Comissão da Cultura, 
consideramos que, de um modo geral, deve ser conferida maior ênfase ao desenvolvimento 
sustentável, ao princípio de «não deixar ninguém para trás», à erradicação da pobreza, aos 
direitos humanos e à igualdade de género.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento 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 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Atendendo ao aumento 
significativo das crises humanitárias e das 
emergências mundiais, e com vista a 
reforçar a promoção da solidariedade e da 
visibilidade da ajuda humanitária entre os 
cidadãos da União, é necessário 
desenvolver a solidariedade entre os 
Estados-Membros e com os países 
terceiros afetados por catástrofes naturais 
ou de origem humana.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 (1-B) A ajuda humanitária baseia-se nos 
princípios da imparcialidade, da 
neutralidade e da não discriminação, 
consagrados no direito humanitário 
internacional e no direito da União. A 
ajuda humanitária proporciona uma 
resposta de emergência, em função das 
necessidades, destinada a preservar a 
vida, prevenir e aliviar o sofrimento 
humano e manter a dignidade humana, 
bem como a fornecer proteção aos grupos 
vulneráveis afetados por catástrofes 
naturais ou de origem humana. A 
redução do risco de catástrofes e a 
preparação para estas através de 
atividades de reforço das capacidades e da 
resiliência são também elementos 
essenciais da ajuda humanitária.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O discurso sobre o Estado da União, 
de 14 de setembro de 2016, salientou a 
necessidade de investir nos jovens e 
anunciou a criação de um Corpo Europeu 
de Solidariedade (o «Programa»), com 
vista à criação de oportunidades para que 
os jovens em toda a União possam dar um 
contributo significativo para a sociedade, 
ser solidários e desenvolver as suas 
competências, permitindo assim obter não 
só alguma experiência laboral como 
também uma experiência única em termos 
humanos.

Suprimido
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Na sua Comunicação intitulada «Um 
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 União. 

Suprimido

__________________
18 Comunicação 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).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (4-A) O voluntariado é uma expressão 
concreta e visível da solidariedade que 
permite que as pessoas possam dedicar os 
seus conhecimentos, aptidões e tempo ao 
serviço da sociedade, das comunidades 
locais ou de outros seres humanos, sem 
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uma motivação de natureza pecuniária.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A assistência às pessoas e às 
comunidades no exterior da União que se 
defrontam com catástrofes ou que são 
particularmente vulneráveis a catástrofes 
e necessitam de ajuda humanitária, com 
base nos princípios fundamentais da 
neutralidade, humanidade, independência 
e imparcialidade, é uma expressão 
importante da solidariedade. As dotações 
financeiras devem refletir este princípio e 
permitir a participação de, pelo menos, 5 
000 voluntários em apoio às operações de 
ajuda humanitária.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Os voluntários participantes e as 
organizações que executam as ações do 
Corpo Europeu de Voluntários para a 
Ajuda Humanitária devem respeitar os 
princípios estabelecidos no Consenso 
Europeu em matéria de Ajuda 
Humanitária.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 4-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 (4-D) É necessário continuar a 
desenvolver a solidariedade para com as 
vítimas de crises e catástrofes em países 
terceiros, bem como aumentar os níveis de 
sensibilização e visibilidade da ajuda 
humanitária e do voluntariado em geral 
entre os cidadãos da União enquanto 
atividade ao longo da vida.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (4-E) A União e os Estados-Membros 
comprometeram-se a aplicar a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, tanto a nível interno como 
através de ações externas.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 4-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (4-F) Nas suas conclusões de 19 de maio 
de 2017 sobre a operacionalização da 
correlação entre a ajuda humanitária e o 
desenvolvimento, o Conselho reconheceu 
a necessidade de reforçar a resiliência 
através de uma melhor ligação entre a 
ajuda humanitária e a cooperação para o 
desenvolvimento e de reforçar mais os 
laços operacionais entre as abordagens 
complementares da ajuda humanitária, da 
cooperação para o desenvolvimento e da 
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prevenção de conflitos. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) 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, 
capacidades e competências para o seu 
desenvolvimento pessoal, educativo, 
social, cívico e profissional, melhorando 
deste modo a sua empregabilidade. Essas 
atividades devem contribuir igualmente 
para a mobilidade dos jovens voluntários, 
estagiários e trabalhadores.

(5) Os jovens, incluindo os que são 
vulneráveis e têm menos oportunidades, 
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, 
capacidades e competências para o seu 
desenvolvimento pessoal, cultural, 
educativo, social, cívico e profissional, 
melhorando deste modo a sua 
empregabilidade. Essas atividades devem 
contribuir igualmente para a mobilidade 
dos jovens voluntários, estagiários e 
trabalhadores.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As atividades de solidariedade 
oferecidas aos jovens devem ser de elevada 
qualidade, no sentido de que devem 
atender a necessidades societais não 
satisfeitas, contribuir para o reforço das 
comunidades, oferecer aos jovens a 
oportunidade de adquirir valiosos 
conhecimentos e competências, ser 
financeiramente acessíveis aos jovens e ser 
desenvolvidas em condições de segurança 
e higiene.

(6) As atividades de solidariedade 
oferecidas aos jovens devem ser de elevada 
qualidade, no sentido de que devem 
atender a necessidades societais não 
satisfeitas, contribuir para o reforço das 
comunidades e das capacidades, oferecer 
aos jovens a oportunidade de adquirir 
valiosos conhecimentos e competências, 
ser financeiramente acessíveis aos jovens e 
ser desenvolvidas em condições de 
segurança, inclusividade e higiene. O 
diálogo com os órgãos de poder local e 
regional e com as partes interessadas deve 
ser encorajado a fim de garantir um 
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programa orientado para as necessidades 
e de fomentar o voluntariado nos países 
parceiros, acrescentando um forte valor 
de desenvolvimento às atividades de 
solidariedade.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (8-A) A certificação das organizações de 
envio e de acolhimento efetuada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 375/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A não deve ser duplicada no 
âmbito do novo programa do Corpo 
Europeu de Solidariedade e deve ser 
reconhecida a equivalência na aplicação 
do presente regulamento a partir de 2021.
____________________
1-A Regulamento (UE) n.º 375/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de abril de 2014, que cria o Corpo 
Voluntário Europeu para a Ajuda 
Humanitária («iniciativa Voluntários 
para a Ajuda da UE») (JO L 122 de 
24.4.2014, p. 1). 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O Corpo Europeu de Solidariedade 
cria novas oportunidades para os jovens 
realizarem atividades de voluntariado, 
estágio ou emprego em domínios 
relacionados com a solidariedade, bem 
como para conceberem e desenvolverem 
projetos de solidariedade por sua própria 

(9) O Corpo Europeu de Solidariedade 
cria novas oportunidades para os jovens 
realizarem atividades de voluntariado, 
estágio ou emprego em domínios 
relacionados com a solidariedade, bem 
como para conceberem e desenvolverem 
projetos de solidariedade por sua própria 
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iniciativa. Estas oportunidades contribuem 
para o seu desenvolvimento pessoal, 
educativo, social, cívico e profissional. O 
Corpo Europeu de Solidariedade também 
apoia as atividades de estabelecimento de 
redes dos seus participantes e 
organizações, bem como as medidas que 
visem assegurar a qualidade das atividades 
apoiadas e melhorar a validação dos 
resultados de aprendizagem. Por 
conseguinte, contribuirá igualmente para a 
cooperação europeia relevante para os 
jovens e para uma maior sensibilização 
para o seu impacto positivo.

iniciativa. Estas oportunidades contribuem 
para o seu desenvolvimento pessoal, 
educativo, social, cultural, cívico e 
profissional. O Corpo Europeu de 
Solidariedade também apoia as atividades 
de estabelecimento de redes dos seus 
participantes e organizações, bem como as 
medidas que visem assegurar a qualidade 
das atividades apoiadas e melhorar a 
validação dos resultados de aprendizagem. 
Por conseguinte, contribuirá igualmente 
para a cooperação europeia relevante para 
os jovens e para uma maior sensibilização 
para o seu impacto positivo.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Estas atividades devem ser 
desenvolvidas para benefício das 
comunidades, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
pessoal, educativo, social, cultural, cívico 
e profissional de cada indivíduo 
participante, e podem assumir a forma de 
voluntariado, estágio ou emprego, projetos 
ou atividades de estabelecimento de redes, 
desenvolvidos em diferentes áreas, como a 
educação e a formação, o emprego, a 
igualdade de género, o empreendedorismo 
- em especial o empreendedorismo social -, 
a economia circular, a cidadania e a 
participação democrática, o ambiente e a 
proteção da natureza, a ação climática, a 
prevenção e a recuperação de catástrofes 
naturais ou de origem humana, a 
proteção dos grupos vulneráveis afetados 
por catástrofes, a resiliência, a redução da 
pobreza, a segurança alimentar, a 
agricultura e o desenvolvimento rural, o 
fornecimento de produtos alimentares e 
não alimentares, a saúde e o bem-estar, a 
criatividade e a cultura, a educação física e 
o desporto, a assistência e a segurança 
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incluir uma dimensão sólida de 
aprendizagem e formação através de 
atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 
e depois da atividade de solidariedade.

social, o acolhimento e a integração de 
nacionais de países terceiros, em particular 
dos menores não acompanhados, a 
prevenção de conflitos, a paz e a 
reconciliação, os direitos humanos, a 
igualdade de género, a cooperação 
territorial e a coesão, e a cooperação 
além-fronteiras. Tais atividades de 
solidariedade devem incluir uma dimensão 
sólida de aprendizagem e formação através 
de atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 
e depois da atividade de solidariedade.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As atividades de voluntariado 
(dentro e fora da União) constituem uma 
experiência enriquecedora num contexto de 
aprendizagem não formal e informal que 
promove o desenvolvimento pessoal, 
socioeducativo e profissional dos jovens, 
assim como uma cidadania ativa e a sua 
empregabilidade. As atividades de 
voluntariado não deverão ter um impacto 
negativo nos empregos remunerados, 
potenciais ou existentes, nem 
substituir-se-lhes. A Comissão e os 
Estados-Membros devem cooperar em 
matéria de políticas de voluntariado no 
domínio da juventude, através do método 
aberto de coordenação.

(11) As atividades de voluntariado 
(dentro e fora da União) constituem uma 
experiência enriquecedora num contexto de 
aprendizagem não formal e informal que 
promove o desenvolvimento pessoal, 
cultural, socioeducativo e profissional dos 
jovens participantes, assim como o sentido 
de responsabilidade, uma cidadania ativa e 
a sua empregabilidade. As atividades de 
voluntariado não deverão ter um impacto 
negativo nos empregos remunerados, 
potenciais ou existentes, nem 
substituir-se-lhes. As atividades de 
voluntariado no âmbito do programa do 
Corpo Europeu de Solidariedade devem 
igualmente ter como objetivo 
complementar os atuais regimes de 
voluntariado locais, regionais e nacionais, 
caso esses regimes existam. A Comissão e 
os Estados-Membros devem cooperar em 
matéria de políticas de voluntariado no 
domínio da juventude, através do método 
aberto de coordenação.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) Os estágios e empregos em 
domínios relacionados com a solidariedade 
podem oferecer oportunidades adicionais 
para os jovens, incluindo os que são 
portadores de deficiência ou têm menos 
oportunidades, se iniciarem no mercado de 
trabalho e contribuírem pela mesma via 
para responder aos principais desafios 
societais. Este processo pode promover a 
empregabilidade e a produtividade dos 
jovens e, simultaneamente, facilitar a sua 
transição do ensino para o mundo do 
trabalho, o que é essencial para melhorar as 
suas possibilidades de emprego, 
nomeadamente em organizações sem fins 
lucrativos e nos setores social e 
humanitário. As atividades de estágio 
propostas no âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade respeitam os princípios de 
qualidade definidos na Recomendação do 
Conselho relativa a um quadro de 
qualidade para os estágios21 e os princípios 
estabelecidos na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Os estágios e os empregos 
oferecidos constituem um trampolim para a 
entrada dos jovens no mercado de trabalho 
e são acompanhados por níveis adequados 
de apoio após a atividade. As atividades de 
estágio e emprego são promovidas pelos 
agentes do mercado de trabalho 
pertinentes, nomeadamente os serviços de 
emprego públicos e privados, os parceiros 
sociais e as câmaras de comércio e são 
remuneradas pela organização participante. 
Enquanto organizações participantes, 
devem candidatar-se a financiamento 
através do organismos de execução 
competente do Corpo Europeu de 
Solidariedade, tendo em vista assegurarem 
a intermediação entre os jovens 
participantes e os empregadores que 
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oferecem atividades de estágio e de 
emprego em setores ligados à 
solidariedade.

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

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O espírito de iniciativa dos jovens é 
um trunfo importante para a sociedade e 
para o mercado de trabalho. O Corpo 
Europeu de Solidariedade contribui para 
estimular este aspeto, oferecendo aos 
jovens a oportunidade de conceber e 
realizar os seus próprios projetos com vista 
a dar resposta a desafios concretos em 
benefício das respetivas comunidades 
locais. Estes projetos constituem uma 
oportunidade para testar as suas ideias e 
apoiar os jovens para poderem conduzir, 
eles próprios, ações de solidariedade. 
Também servem de trampolim para um 
maior envolvimento em atividades de 
solidariedade e constituem um primeiro 
passo para incentivar os participantes do 
Corpo Europeu de Solidariedade a 
lançarem-se numa atividade por conta 
própria ou a criar associações, 
organizações não governamentais ou 
outros organismos ativos nos setores da 
solidariedade, sem fins lucrativos e da 
juventude.

(13) O espírito de iniciativa dos jovens é 
um trunfo importante para a sociedade e 
para o mercado de trabalho. O Corpo 
Europeu de Solidariedade contribui para 
estimular este aspeto, oferecendo aos 
jovens a oportunidade de conceber e 
realizar os seus próprios projetos com vista 
a dar resposta a desafios concretos em 
benefício das respetivas comunidades 
locais e também das pessoas mais 
carenciadas da sociedade. Estes projetos 
constituem uma oportunidade para testar as 
suas ideias e apoiar os jovens para poderem 
conduzir, eles próprios, ações de 
solidariedade. Também servem de 
trampolim para um maior envolvimento em 
atividades de solidariedade e constituem 
um primeiro passo para incentivar os 
participantes do Corpo Europeu de 
Solidariedade a continuarem a ser 
cidadãos ativos, quer como voluntários, 
quer como trabalhadores de associações, 
ou a criar associações, organizações não 
governamentais ou outros organismos 
ativos nos setores da solidariedade, sem 
fins lucrativos e da juventude.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (13-A) Os voluntários podem contribuir 
para reforçar a capacidade da União para 
prestar uma ajuda humanitária em 
função das necessidades e norteada por 
princípios e contribuir para aumentar a 
eficácia do setor humanitário, quando são 
devidamente selecionados, formados e 
preparados para o destacamento, a fim de 
garantir que possuam as aptidões e 
competências necessárias para ajudar as 
populações necessitadas da forma mais 
eficaz, e desde que possam contar com 
apoio e supervisão suficientes no local. 
Por conseguinte, o papel de 
orientadores/mentores altamente 
qualificados e formados e com grande 
experiência no terreno é da maior 
importância para a eficácia da resposta 
humanitária, bem como para o apoio aos 
voluntários.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As agências nacionais devem 
incentivar os antigos participantes a 
tornarem-se embaixadores do Corpo 
Europeu de Solidariedade, a fim de 
partilharem as suas experiências através 
de organizações de jovens, 
estabelecimentos de ensino e seminários. 
Na qualidade de embaixadores, 
participariam na formação de futuros 
candidatos, contribuindo assim para a 
promoção do programa. Para o efeito, as 
agências nacionais devem dar apoio aos 
voluntários.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (14-B) A garantia de uma implementação 
bem sucedida do Corpo Europeu de 
Solidariedade exige uma maior 
visibilidade e sensibilização e uma maior 
promoção das possibilidades de 
financiamento disponíveis, através de 
campanhas de informação (incluindo um 
Dia Anual de Informação sobre o Corpo 
Europeu de Solidariedade) e de meios 
dinâmicos de comunicação, com uma 
forte incidência nas redes sociais, 
garantindo a maior sensibilização possível 
entre os grupos-alvo, sejam eles pessoas 
ou organizações.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Deve ser prestada especial atenção 
à qualidade das atividades e outras 
oportunidades oferecidas no âmbito do 
Corpo Europeu de Solidariedade, em 
especial mediante a oferta de formação, 
apoio linguístico (em linha, se não for 
possível de outro modo), seguros, apoio 
administrativo e acompanhamento dos 
participantes após as atividades, bem como 
a validação dos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos através do Corpo 
Europeu de Solidariedade. A formação 
adequada e a proteção e a segurança dos 
voluntários continuam a ser de primordial 
importância e devem ser alvo de 
intercâmbio de informações e de 
avaliação de risco regulares, 
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designadamente no que se refere ao 
Corpo Europeu de Voluntários para a 
Ajuda Humanitária. Os voluntários não 
devem ser colocados em ações realizadas 
no cenário de conflitos armados 
internacionais e não internacionais. Deve 
também ser conferida a devida atenção à 
segurança e aos interesses das crianças e 
de outras pessoas vulneráveis em contacto 
com os voluntários. As atividades que 
envolvam o contacto direto com crianças 
devem pautar-se pelo princípio do 
«interesse superior da criança» e devem 
ser submetidas, sempre que necessário, a 
uma verificação dos antecedentes pessoais 
ou a outras medidas destinadas a garantir 
a proteção dos menores.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os princípios da União da 
igualdade de oportunidades e da não 
discriminação devem ser plenamente 
respeitados em todas as fases da execução 
das ações do Corpo Europeu de 
Solidariedade, incluindo a identificação e 
seleção de organizações e voluntários 
participantes.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar o impacto das 
atividades do Corpo Europeu de 
Solidariedade no desenvolvimento pessoal, 
educativo, social, cívico e profissional dos 
participantes, os conhecimentos, as 
aptidões e as competências que resultem 

(16) A fim de assegurar o impacto das 
atividades do Corpo Europeu de 
Solidariedade no desenvolvimento pessoal, 
educativo, social, cultural, cívico e 
profissional dos participantes, os 
conhecimentos, as aptidões e as 



PE629.637v03-00 18/46 AD\1174686PT.docx

PT

dessas atividades deverão ser identificados 
e documentados, de acordo com as 
circunstâncias e especificidades nacionais, 
tal como recomendado na Resolução do 
Conselho, de 20 de dezembro de 2012, 
sobre a validação da aprendizagem não 
formal e informal22.

competências que resultem dessas 
atividades deverão ser identificados e 
documentados, de acordo com as 
circunstâncias e especificidades nacionais, 
tal como recomendado na Resolução do 
Conselho, de 20 de dezembro de 2012, 
sobre a validação da aprendizagem não 
formal e informal22.

_________________ _________________
22 Ver Recomendação do Conselho, de 20 
dezembro de 2012, sobre a validação da 
aprendizagem não formal e informal (JO C 
398 de 22.12.2012, p. 1).

22 Ver Recomendação do Conselho, de 20 
dezembro de 2012, sobre a validação da 
aprendizagem não formal e informal (JO C 
398 de 22.12.2012, p. 1).

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (16-A) As agências nacionais devem 
também incentivar os jovens voluntários a 
tornarem-se embaixadores do programa 
do Corpo Europeu de Solidariedade, a fim 
de partilharem as suas experiências 
através de redes de jovens, 
estabelecimentos de ensino e seminários. 
Os antigos voluntários/embaixadores 
podem igualmente contribuir para a 
formação de futuros candidatos.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Deve ser criado um selo de 
qualidade para garantir o cumprimento por 
parte das organizações participantes dos 
princípios e dos requisitos do Corpo 
Europeu de Solidariedade, no que se refere 
aos seus direitos e responsabilidades 
durante todas as fases da experiência de 

(17) Deve ser criado um selo de 
qualidade para garantir a observância por 
parte das organizações participantes dos 
valores, princípios e objetivos da União, 
bem como dos princípios e dos requisitos 
do Corpo Europeu de Solidariedade, no 
que se refere aos seus direitos, segurança e 
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solidariedade. A obtenção do selo de 
qualidade é uma condição prévia para a 
participação, mas não deve conduzir 
automaticamente ao financiamento no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade.

responsabilidades durante todas as fases da 
experiência de solidariedade. A obtenção 
do selo de qualidade é uma condição prévia 
para a participação, mas não deve conduzir 
automaticamente ao financiamento no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Qualquer entidade que pretenda 
participar no Corpo Europeu de 
Solidariedade deve receber o selo de 
qualidade, desde que estejam cumpridas as 
condições pertinentes. O processo de 
atribuição do selo de qualidade deve ser 
conduzido, de forma continuada, pelos 
organismos de execução do Corpo Europeu 
de Solidariedade. O selo de qualidade 
atribuído deve ser reavaliado 
periodicamente, podendo ser retirado se, no 
contexto dos controlos a efetuar, as 
condições que levaram à sua atribuição já 
não se encontrarem preenchidas.

(18) Qualquer entidade que pretenda 
participar no Corpo Europeu de 
Solidariedade deve receber o selo de 
qualidade, desde que estejam cumpridas as 
condições pertinentes. O processo de 
atribuição do selo de qualidade deve ser 
conduzido, de forma continuada, pelos 
organismos de execução do Corpo Europeu 
de Solidariedade, em consonância com os 
sistemas de certificação existentes. É 
necessário simplificar o processo de 
aquisição do selo para as organizações já 
certificadas, nomeadamente no âmbito 
dos atuais Voluntários para a Ajuda da 
UE e para os participantes nos 
acordos-quadro de parceria do ECHO. 
Este processo deve ter em devida conta 
processos semelhantes levados a cabo ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 
375/2014, do Regulamento (UE) 
2018/1475 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A, bem como do Regulamento 
(CE) n.º 1257/961-B. O selo de qualidade 
atribuído deve ser reavaliado 
periodicamente, podendo ser retirado se, no 
contexto dos controlos a efetuar, as 
condições que levaram à sua atribuição já 
não se encontrarem preenchidas. Na 
atribuição e na reavaliação do selo de 
qualidade, os encargos administrativos 
devem ser reduzidos ao mínimo, a fim de 
assegurar a igualdade de acesso e evitar 
desincentivar a participação de 
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organizações de menor dimensão.
______________________
1-ARegulamento (UE) 2018/1475 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
2 de outubro de 2018, que estabelece o 
regime jurídico do Corpo Europeu de 
Solidariedade e que altera o 
Regulamento (UE) n.º 1288/2013, o 
Regulamento (UE) n.º 1293/2013 e a 
Decisão n.º 1313/2013/UE (JO L 250 de 
4.10.2018, p. 1).
1-B Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996 relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 
2.7.1996, p. 1).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (20-A) A fim de reforçar a transparência 
do processo de execução e aumentar a 
eficácia do programa do Corpo Europeu 
de Solidariedade, a Comissão deve 
consultar regularmente as principais 
partes interessadas, incluindo as 
organizações participantes, e outras 
organizações pertinentes da sociedade 
civil, incluindo as redes de jovens e os 
conselhos nacionais da juventude, bem 
como as redes que representem os 
empregadores e os sindicatos.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade deve ser continuamente 

(23) O Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade deve ser continuamente 
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desenvolvido para assegurar um acesso 
fácil e servir de balcão único para as 
pessoas e as organizações interessadas, 
oferecendo vários serviços como o registo, 
a identificação e a correspondência entre os 
perfis dos candidatos e as oportunidades, a 
ligação em rede e os intercâmbios virtuais, 
a formação em linha, o apoio linguístico e 
pós-atividade, assim como outras 
funcionalidades úteis, que possam surgir 
no futuro.

desenvolvido para assegurar um acesso 
fácil a todos os utilizadores, em 
conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Diretiva (UE) 2016/2102 
do Parlamento Europeu e do Conselho1-A, 
e servir de balcão único para as pessoas e 
as organizações interessadas, oferecendo 
vários serviços como o registo, a 
identificação e a correspondência entre os 
perfis dos candidatos e as oportunidades, a 
ligação em rede e os intercâmbios virtuais, 
a formação em linha, o apoio linguístico e 
pós-atividade (em linha, se não for 
possível de outro modo), assim como 
outras funcionalidades úteis, que possam 
surgir no futuro.  No que diz respeito aos 
destacamentos em apoio de atividades de 
ajuda humanitária e ao longo período de 
tempo entre a candidatura e o 
destacamento do voluntário, os 
participantes em atividades de ajuda 
humanitária não devem enfrentar 
obstáculos adicionais em comparação 
com os participantes noutros domínios.
_______________________
1-A Diretiva (UE) 2016/2102 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2016, relativa à 
acessibilidade dos sítios web e das 
aplicações móveis de organismos do setor 
público (JO L 327 de 2.12.2016, p. 1). 

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O Corpo Europeu de Solidariedade 
tem 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.

(27) O Corpo Europeu de Solidariedade 
tem como alvo principal os jovens de 
idades compreendidas entre 18 e 35 anos, 
podendo as necessidades e os contextos da 
ajuda humanitária em países terceiros 
justificar a participação de peritos acima 
desta idade. A participação nas atividades 
oferecidas pelo Corpo Europeu de 
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Solidariedade deve exigir a inscrição 
prévia no portal respetivo. Há que prestar 
especial atenção à igualdade de género no 
que respeita à promoção e facilitação da 
igualdade de participação de mulheres e 
homens.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Os princípios da igualdade de 
oportunidades e da não discriminação por 
que se pauta a União sugerem que os 
cidadãos e residentes de longo prazo da 
União de todos os quadrantes sociais e 
idades deverão poder participar como 
cidadãos ativos. Tendo em conta os 
desafios específicos da ação humanitária, 
os participantes na iniciativa Voluntários 
para a Ajuda da UE devem ter, pelo 
menos, 18 anos de idade e podem 
representar uma grande variedade de 
perfis e gerações cujas competências 
sejam relevantes para o êxito dessas 
operações humanitárias.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) 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 ser postas em 
prática medidas especiais para promover a 
inclusão social, a participação dos jovens 
desfavorecidos, para além da necessidade 
de tomar em consideração as restrições 

(28) 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 vulneráveis, incluindo 
candidatos a trabalho voluntário 
portadores de deficiência. Devem ser 
postas em prática medidas especiais para 
promover a inclusão social, a formação, a 
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resultantes do afastamento de várias áreas 
rurais e das regiões ultraperiféricas da 
União e dos países e territórios 
ultramarinos. 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. Isso deve 
incluir 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 
criam dificuldades à obtenção de vistos e 
de autorizações de residência, bem como a 
emissão de um Cartão Europeu de Seguro 
de Doença no caso de atividades 
transfronteiriças na União Europeia.

participação dos jovens desfavorecidos, 
para além da necessidade de tomar em 
consideração as restrições resultantes do 
afastamento de várias áreas rurais e das 
regiões ultraperiféricas da União e dos 
países e territórios ultramarinos. 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. Isso deve incluir 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 
criam dificuldades à obtenção de vistos e 
de autorizações de residência, bem como a 
emissão de um Cartão Europeu de Seguro 
de Doença no caso de atividades 
transfronteiriças na União Europeia.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 (28-A) É necessário prestar especial 
atenção e apoio à capacidade de acolher 
organizações parceiras em países 
terceiros e à necessidade de integrar as 
atividades dos voluntários no contexto 
local e de facilitar a interação dos 
voluntários com os intervenientes 
humanitários, a comunidade de 
acolhimento e a sociedade civil locais.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Em consonância com a 
Comunicação da Comissão intitulada 
«Uma parceria estratégica reforçada e 
renovada com as regiões ultraperiféricas da 
UE»31, o programa deve ter em conta a 
situação específica destas regiões. Serão 
tomadas medidas destinadas a aumentar a 
participação das regiões ultraperiféricas em 
todas as ações. Essas medidas serão 
acompanhadas regularmente e avaliadas. 

(35) Em consonância com a 
Comunicação da Comissão intitulada 
«Uma parceria estratégica reforçada e 
renovada com as regiões ultraperiféricas da 
UE»31, o programa deve ter em conta a 
situação e as necessidades específicas 
destas regiões, em especial a evolução da 
situação política, económica e social, 
nomeadamente a taxa de desemprego dos 
jovens, a fim de permitir uma melhor 
cooperação do modo mais simples e 
eficaz. Serão tomadas medidas destinadas a 
aumentar a participação das regiões 
ultraperiféricas em todas as ações. Essas 
medidas serão acompanhadas regularmente 
e avaliadas. 

__________________ __________________
31 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento «Uma parceria estratégica 
reforçada e renovada com as regiões 
ultraperiféricas da UE» (COM(2017) 623).

31 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões e ao Banco Europeu 
de Investimento «Uma parceria estratégica 
reforçada e renovada com as regiões 
ultraperiféricas da UE» (COM(2017) 623).

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para melhor atingir os objetivos do 
Programa, a Comissão, os 
Estados-Membros e as agências nacionais 
devem, preferencialmente, trabalhar em 
estreita colaboração em parceria com as 
organizações não governamentais, as 
organizações de juventude e as partes 
interessadas locais com conhecimentos 

(39) Para melhor atingir os objetivos do 
Programa, a Comissão, os 
Estados-Membros e as agências nacionais 
devem, preferencialmente, trabalhar em 
estreita colaboração em parceria com os 
governos nacionais, as organizações não 
governamentais, as empresas sociais, as 
organizações de juventude, o setor privado 
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especializados no domínio de ações de 
solidariedade.

e as partes interessadas locais com 
conhecimentos especializados no domínio 
de ações de solidariedade, em 
conformidade com regimes nacionais e 
regionais de voluntariado já existentes.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A fim de assegurar a boa gestão 
financeira e a segurança jurídica em cada 
país participante, cada autoridade nacional 
deve designar um organismo de auditoria 
independente. Sempre que possível, e no 
intuito de maximizar a eficiência, o 
organismo de auditoria independente pode 
ser o mesmo que o designado para as ações 
referidas no Capítulo III do [Novo 
Regulamento Erasmus].

(42) A fim de assegurar a boa gestão 
financeira, a otimização dos custos e a 
segurança jurídica em cada país 
participante, cada autoridade nacional deve 
designar um organismo de auditoria 
independente. Sempre que possível, e no 
intuito de maximizar a eficiência, o 
organismo de auditoria independente pode 
ser o mesmo que o designado para as ações 
referidas no Capítulo III do [Novo 
Regulamento Erasmus].

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1)  «Atividade de solidariedade», uma 
atividade temporária facilmente acessível, 
de elevada qualidade, inclusiva e 
devidamente financiada que contribui para 
alcançar os objetivos do Corpo Europeu de 
Solidariedade que pode assumir a forma de 
voluntariado, estágios, empregos, projetos 
de solidariedade e atividades de 
estabelecimento de redes em vários 
domínios, incluindo os mencionados no 
n.º 13, assegurando o valor acrescentado 
europeu e o cumprimento dos 
regulamentos em matéria de saúde e 
segurança;
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Candidato registado», um 
indivíduo com idade entre 17 e 30 anos, 
que se registou no Portal do Corpo 
Europeu de Solidariedade para manifestar 
o interesse em participar numa atividade de 
solidariedade, mas que ainda não está a 
participar nessa atividade;

(2) «Candidato registado», um 
indivíduo que se registou no Portal do 
Corpo Europeu de Solidariedade para 
manifestar o interesse em participar numa 
atividade de solidariedade, mas que ainda 
não está a participar nessa atividade; 

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Participante», um indivíduo com 
idade entre 18 e 30 anos, que se registou 
no Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade e participa numa atividade 
de solidariedade no âmbito desta iniciativa;

(3) «Participante», um indivíduo que se 
registou no Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade e participa numa atividade 
de solidariedade no âmbito desta iniciativa; 
no que respeita às atividades que não são 
referidas no capítulo IV, os participantes 
são indivíduos de idade compreendida 
entre os 18 e os 35 anos;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Jovens com menos 
oportunidades», jovens que enfrentam 
alguns obstáculos que os impedem de ter 
acesso efetivo a oportunidades ao abrigo 
do programa por razões económicas, 
sociais, culturais, geográficas ou 
relacionadas com a saúde ou por razões 

(4) «Jovens com menos 
oportunidades», jovens que enfrentam 
algumas barreiras que, na ausência de 
um apoio adicional e especificamente 
concebido, entravam o seu acesso efetivo 
a oportunidades ao abrigo do programa por 
razões económicas, sociais, culturais, 
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como deficiência e dificuldades 
educativas;

geográficas ou relacionadas com a saúde 
ou por razões como dificuldades educativas 
e deficiência, incluindo incapacidades 
físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, 
tal como reconhecido na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Voluntariado», uma atividade de 
solidariedade realizada como atividade 
voluntária não remunerada durante um 
período até 12 meses;

(6) «Voluntariado», uma atividade de 
solidariedade realizada como atividade 
voluntária não remunerada durante um 
período até 12 meses que permite que as 
pessoas possam dedicar os seus 
conhecimentos, aptidões e tempo ao 
serviço da sociedade, das comunidades 
locais ou de outros seres humanos, sem 
uma motivação de natureza pecuniária;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Estágio», uma atividade de 
solidariedade durante um período de dois a 
seis meses, renovável uma vez e por um 
período máximo de 12 meses, que é 
oferecida e remunerada pela organização 
participante que acolhe o participante no 
Corpo Europeu de Solidariedade;

(7) «Estágio», uma atividade de 
solidariedade durante um período de dois a 
seis meses, renovável uma vez e por um 
período máximo de 12 meses, que é 
oferecida e remunerada pela organização 
participante que acolhe o participante no 
Corpo Europeu de Solidariedade e que 
envolve uma componente de 
aprendizagem;

Alteração 43

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Programa é 
reforçar o envolvimento dos jovens e das 
organizações em atividades de 
solidariedade acessíveis e de elevada 
qualidade, como meio de contribuir para 
reforçar a coesão, a solidariedade e a 
democracia dentro e fora da União, 
enfrentando desafios societais e 
humanitários no terreno, com esforços 
específicos para promover a inclusão 
social.

1.  O objetivo geral do Programa é 
reforçar o envolvimento dos jovens e das 
organizações em atividades de 
solidariedade acessíveis, de elevada 
qualidade e sem fins lucrativos, como 
meio de contribuir para reforçar a coesão, a 
solidariedade, a paz e a democracia dentro 
e fora da União, efetuando progressos no 
sentido da realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, enfrentando 
desafios societais e humanitários no 
terreno, em particular no que se refere à 
redução dos riscos de catástrofe natural 
ou de origem humana e a circunstâncias 
de emergência em países fragilizados e em 
situação de pós-conflito, com esforços 
específicos para promover a inclusão 
social.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O objetivo específico do programa 
consiste em proporcionar aos jovens, 
incluindo aqueles com menos 
oportunidades, oportunidades facilmente 
acessíveis de envolvimento em atividades 
de solidariedade dentro e fora da Europa, 
melhorando simultaneamente e validando 
de forma adequada as suas competências e 
facilitando a sua empregabilidade e 
transição para o mercado de trabalho.

2. O objetivo específico do programa 
consiste em proporcionar aos jovens, 
incluindo os que são portadores de 
deficiência e aqueles com menos 
oportunidades, oportunidades facilmente 
acessíveis de envolvimento em atividades 
de solidariedade dentro e fora da Europa, 
melhorando simultaneamente e validando 
de forma adequada a sua sensibilização 
intercultural e as suas competências 
profissionais e cívicas, facilitando a sua 
empregabilidade e transição para o 
mercado de trabalho.

Alteração 45

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Participação dos jovens em 
atividades de solidariedade para fazer face 
aos desafios societais, conforme descrito 
no artigo 6.º;

a) Participação dos jovens em 
atividades de solidariedade para fazer face 
aos desafios societais e nos esforços para 
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, conforme descrito no artigo 
6.º;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Participação de jovens em 
atividades de solidariedade relacionadas 
com ajuda humanitária (Corpo Europeu de 
Voluntários para a Ajuda Humanitária), 
conforme referido no artigo 10.º.

b) Participação de jovens e de pessoas 
especializadas em atividades de 
solidariedade relacionadas com ajuda 
humanitária (Corpo Europeu de 
Voluntários para a Ajuda Humanitária), 
conforme referido no artigo 10.º, e ações 
dentro e fora da União destinadas a 
reforçar a capacidade das organizações de 
acolhimento em matéria de ajuda 
humanitária em países terceiros, tal como 
referido no artigo 11.º.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O programa de trabalho anual 
adotado nos termos do artigo 18.º deve 
incluir uma lista de atividades 
potencialmente prejudiciais aos 
participantes, aos beneficiários e à 
sociedade ou inadequadas para os 
participantes, e que não deverão ser 
realizadas no âmbito do Programa ou que 
deverão implicar formação especial, 
verificação dos antecedentes pessoais ou 
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outras medidas.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar as capacidades das 
organizações participantes de oferecerem 
projetos de boa qualidade a um número 
crescente de participantes do Corpo 
Europeu de Solidariedade;

a) Reforçar as capacidades das 
organizações participantes e dos seus 
parceiros locais para cooperarem e 
oferecerem projetos de boa qualidade a um 
número crescente de participantes do 
Corpo Europeu de Solidariedade;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Atrair novos participantes, sejam 
jovens ou organizações participantes;

b) Atrair novos participantes, sejam 
jovens ou pessoas com alguma 
experiência na iniciativa Voluntários para 
a Ajuda da UE e organizações 
participantes;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A criação, manutenção e 
atualização do Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade e outros serviços em linha 
pertinentes, bem como dos necessários 
sistemas informáticos de apoio e 
ferramentas utilizadas na Internet.

d) A criação, manutenção e 
atualização do Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade e outros serviços em linha 
pertinentes, bem como dos necessários 
sistemas informáticos de apoio e 
ferramentas utilizadas na Internet em 
conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Diretiva (UE) 
2016/2102.
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações executadas ao abrigo da 
vertente «Corpo Europeu de Voluntários 
para a Ajuda Humanitária» devem 
contribuir especialmente para prestar ajuda 
humanitária em função das necessidades 
com o objetivo de preservar a vida, de 
prevenir e aliviar o sofrimento humano e 
preservar a dignidade humana, e de 
reforçar a capacidade e a resiliência das 
comunidades vulneráveis ou afetadas por 
catástrofes.

1. As ações executadas ao abrigo da 
vertente «Corpo Europeu de Voluntários 
para a Ajuda Humanitária» devem 
contribuir especialmente para prestar ajuda 
humanitária em função das necessidades 
com o objetivo de preservar a vida, de 
prevenir e aliviar o sofrimento humano e 
preservar a dignidade humana no contexto 
de catástrofes naturais ou de origem 
humana, e de reforçar a capacidade e a 
resiliência das comunidades vulneráveis, 
frágeis ou afetadas por catástrofes naturais 
ou de origem humana, bem como de 
facilitar a transição da resposta 
humanitária para um desenvolvimento 
inclusivo e sustentável a longo prazo.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As ações previstas neste capítulo 
devem ser realizadas de acordo com os 
princípios de ajuda humanitária que 
consistem em humanidade, neutralidade, 
imparcialidade e independência.

2. As ações previstas neste capítulo 
devem ser realizadas de acordo com o 
Consenso Europeu em matéria de Ajuda 
Humanitária, promovendo os princípios 
fundamentais de ajuda humanitária que 
consistem em humanidade, neutralidade, 
imparcialidade e independência, reiterando 
simultaneamente o firme empenho da 
União numa abordagem baseada nas 
necessidades, sem discriminação entre as 
populações afetadas ou no seio destas e 
no respeito do direito internacional.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-A. A ajuda humanitária da União é 
prestada em situações em que podem 
intervir outros instrumentos relacionadas 
com a cooperação para o 
desenvolvimento, a gestão de crises e a 
proteção civil. O Corpo Europeu de 
Voluntários para a Ajuda Humanitária 
deve trabalhar de forma coerente e 
complementar e evitar sobreposições com 
as políticas e os instrumentos pertinentes 
da União, em especial com a política de 
ajuda humanitária da União, a política de 
cooperação para o desenvolvimento e o 
Mecanismo de Proteção Civil da União.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-B. Na promoção de uma resposta 
internacional coerente às crises 
humanitárias, as ações ao abrigo do 
presente capítulo devem estar em 
conformidade com as coordenadas pelo 
Gabinete de Coordenação dos Assuntos 
Humanitários das Nações Unidas.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-C. O Corpo Europeu de Ajuda 
Humanitária contribui para o reforço da 
perspetiva de género na ajuda 
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humanitária da União, promovendo 
respostas humanitárias adequadas às 
necessidades específicas das mulheres. 
Deve ser prestada especial atenção à 
cooperação com os grupos e redes de 
mulheres a fim de promover a 
participação e a liderança das mulheres 
no domínio da ajuda humanitária, bem 
como de tirar partido das suas 
capacidades e competências para 
contribuir para a recuperação, a 
consolidação da paz, a redução dos riscos 
de catástrofe e a resiliência das 
comunidades afetadas.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-D. As condições específicas de 
destacamento devem ser definidas, em 
estreita consulta com as organizações de 
acolhimento, num contrato entre as 
organizações de envio e o Corpo Europeu 
de Voluntários para a Ajuda 
Humanitária, incluindo os direitos e 
obrigações, a duração e a localização do 
destacamento e as tarefas.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Projetos de solidariedade, 
conforme referido no artigo 9.º;

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base numa avaliação prévia 
das necessidades nos países terceiros, o 
presente Regulamento apoia as ações 
destinadas a reforçar a capacidade de 
ajuda humanitária, a fim de melhorar a 
preparação e a resposta a nível local às 
crises humanitárias e de assegurar que o 
trabalho dos voluntários tenha um 
impacto efetivo e sustentável no terreno, 
designadamente:
a) A gestão dos riscos associados às 
catástrofes naturais, a preparação e a 
resposta, a orientação, a formação em 
matéria de gestão dos voluntários, e 
outros domínios relevantes para o pessoal 
e os voluntários das organizações de 
acolhimento;
b) O intercâmbio de melhores práticas, a 
assistência técnica, os programas de 
geminação e o intercâmbio de pessoal e de 
voluntários, a criação de redes e outras 
ações pertinentes.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. A Comissão mantém, conserva e 
atualiza a base de dados dos Voluntários 
para a Ajuda da UE, regula o acesso à 
mesma e a sua utilização, incluindo no 
que diz respeito à disponibilidade e 
adequação dos Voluntários para a Ajuda 
da UE, permitindo assim a continuação 
da participação de voluntários após o 
regresso. O tratamento de dados pessoais 
recolhidos nesta base de dados ou para 
ela é efetuado,  quando pertinente, em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho1-A e o Regulamento (UE) 
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2018/1725 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-B.
____________________
1-A Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).
1-B Regulamento (UE) 2018/1725 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2018, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos 
da União e à livre circulação desses 
dados, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE 
(JO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O voluntariado para o apoio a ações 
de ajuda humanitária, conforme referido no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), deve incluir uma 
componente de aprendizagem e formação, 
não deve substituir os estágios ou os 
empregos e deve basear-se num acordo 
escrito de voluntariado.

1. O voluntariado para o apoio a ações 
de ajuda humanitária, conforme referido no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), deve incluir 
aprendizagem e formação adequadas, 
designadamente antes da colocação, 
relacionadas com os projetos em que os 
jovens voluntários estarão envolvidos, 
com devida ênfase nos princípios da ajuda 
humanitária referidos no artigo 10.º, 
n.º 2, incluindo o princípio de evitar os 
efeitos negativos da ajuda («do no 
harm»), não deve substituir os estágios ou 
os empregos e deve basear-se num acordo 
escrito de voluntariado.
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE promove a participação de 
voluntários locais de países terceiros.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O voluntariado segundo esta 
vertente só pode realizar-se em países 
terceiros:

2. O voluntariado segundo esta 
vertente só pode realizar-se:

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-A. Com base numa avaliação prévia 
das necessidades em países terceiros pelas 
organizações de envio e de acolhimento e 
outros intervenientes relevantes, o Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda 
Humanitária deve apoiar ações 
destinadas:
a) a reforçar a capacidade das 
organizações de acolhimento em matéria 
de ajuda humanitária em países terceiros, 
a fim de reforçar a preparação e a 
resposta a nível local às crises 
humanitárias e assegurar o impacto 
efetivo e sustentável do trabalho do Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda 
Humanitária no terreno através da gestão 
dos riscos de catástrofes, da preparação e 
da resposta, da transição da resposta 
humanitária para o desenvolvimento local 
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sustentável, da orientação e da formação 
dos voluntários em gestão;
b) ao intercâmbio de boas práticas, à 
assistência técnica, a programas de 
geminação e ao intercâmbio de pessoal e 
de voluntários.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A avaliação do nível de risco no 
que se refere à segurança e à proteção dos 
voluntários deve constituir uma 
prioridade, especialmente nos países ou 
zonas considerados instáveis ou onde 
existam riscos imediatos.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. As campanhas de comunicação 
sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 
relativas à iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE são realizadas 
principalmente no território da União e 
centram-se no trabalho desenvolvido 
pelos voluntários e pelos trabalhadores da 
ajuda humanitária, ao abrigo dos 
princípios da ajuda humanitária da 
humanidade, independência, neutralidade 
e imparcialidade que enformam as suas 
ações.

Alteração 66

Proposta de regulamento
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Artigo 11 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. O voluntariado responde às 
necessidades e às lacunas reais 
identificadas a nível local pelas 
organizações de acolhimento.

 Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Identificação e seleção dos candidatos a 

voluntários
1. Com base numa avaliação prévia das 
necessidades em países terceiros, a 
Comissão identifica e seleciona os 
candidatos a voluntários para a formação 
em cooperação com as agências nacionais 
e as organizações de acolhimento.
2. A identificação e a seleção dos 
candidatos a voluntários são efetuadas em 
conformidade com o artigo 14.º, 
respeitando os princípios da 
não-discriminação, da igualdade de 
género e da igualdade de oportunidades.
3. Os limites de idade referidos nos 
artigos 2.º e 15.º não se aplicam ao 
voluntariado para apoiar operações de 
ajuda humanitária ao abrigo do presente 
artigo .

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-B
Formação dos candidatos a voluntários



AD\1174686PT.docx 39/46 PE629.637v03-00

PT

1. Com base nos programas e 
procedimentos existentes, a Comissão cria 
um programa de formação com vista a 
preparar os candidatos a voluntários para 
apoiar e complementar as ações de ajuda 
humanitária.
2. Os candidatos a voluntários que 
tenham sido identificados e selecionados 
de acordo com o processo de candidatura 
são elegíveis para participar no programa 
de formação implementado por 
organizações qualificadas. O âmbito de 
aplicação individual e o conteúdo da 
formação a realizar por cada candidato a 
voluntário são determinados em consulta 
com a organização de acolhimento 
certificada em função das necessidades, 
tendo em conta a experiência anterior do 
candidato a voluntário e o local previsto 
para o voluntariado.
3. O programa de formação inclui uma 
avaliação do grau de disponibilidade dos 
candidatos a voluntários para serem 
destacados a fim de apoiar e 
complementar as atividades de ajuda 
humanitária em países terceiros, bem 
como de satisfazer as necessidades locais.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Repartição do orçamento destinado às 
atividades realizadas ao abrigo dos 
artigos 7.º, 8.º, 9.º e 11.º
A repartição indicativa do orçamento para 
as atividades realizadas ao abrigo dos 
artigos 7.º, 8.º, 9.º e 11.º é a seguinte:
a) Para o voluntariado em atividades de 
solidariedade e projetos de solidariedade, 
tal como referido nos artigos 7.º e 9.º: 85 
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%;
b) Para estágios e empregos, conforme 
referido no artigo 8.º: no mínimo 7,5 % 
c) Para o voluntariado vocacionado para 
o apoio a operações de ajuda 
humanitária, tal como referido no 
artigo 11.º: no mínimo 7,5 % 

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Programa pode conceder 
financiamento sob qualquer uma das 
formas discriminadas no Regulamento 
Financeiro, em particular subvenções, 
prémios e contratos públicos.

2. O Programa pode conceder 
financiamento sob qualquer uma das 
formas discriminadas no Regulamento 
Financeiro, em particular subvenções, 
prémios e contratos públicos. A fim de 
simplificar os requisitos para os 
beneficiários, é recomendável que se faça 
o máximo uso possível de montantes fixos, 
custos unitários ou taxas fixas de 
financiamento.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

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 uma 
atividade de voluntariado, um estágio, um 
emprego ou um projeto de solidariedade, 
o jovem já deverá ter completado os 
18 anos de idade e não ter mais de 30.

1. As pessoas que residam legalmente 
num país participante ou que sejam 
detentoras da cidadania da União que 
queiram participar no Corpo Europeu de 
Solidariedade devem inscrever-se no Portal 
do Corpo Europeu de Solidariedade. No 
momento de iniciar uma atividade de 
voluntariado, o jovem já deverá ter 
completado os 18 anos de idade e não ter 
mais de 35.
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No que se refere às ações do Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda 
Voluntário referidas no capítulo IV, o 
limite de idade superior não é aplicável.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Corpo Europeu de Solidariedade 
deve estar aberto à participação de 
entidades públicas ou privadas e de 
organizações internacionais, desde que 
sejam titulares do selo de qualidade do 
Corpo Europeu de Solidariedade.

1. O Corpo Europeu de Solidariedade 
deve estar aberto à participação de 
entidades públicas ou privadas e de 
organizações internacionais, desde que 
sejam titulares do selo de qualidade do 
Corpo Europeu de Solidariedade. As 
organizações que já possuem um selo 
certificado no âmbito da iniciativa 
Voluntários para a Ajuda da UE e as 
partes num acordo-quadro de parceria 
(FPA) entre as ONG e a Direção-Geral da 
Proteção Civil e das Operações de Ajuda 
Humanitária Europeias (ECHO) da 
Comissão podem ser elegíveis para um 
procedimento simplificado com vista à 
obtenção do selo exigido pelo novo 
programa.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Consoante essa avaliação, poderá 
ser outorgado à entidade candidata o selo 
de qualidade do Corpo Europeu de 

3. Consoante essa avaliação, poderá 
ser outorgado à entidade candidata o selo 
de qualidade do Corpo Europeu de 
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Solidariedade. A atribuição do selo deve 
ser reavaliada periodicamente, podendo ser 
revogada.

Solidariedade. A atribuição do selo deve 
ser reavaliada periodicamente ou a pedido 
dos participantes, podendo ser revogada. 
Deve ser prestada especial atenção a fim 
de evitar a duplicação de esforços.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As organizações participantes 
podem desempenhar as seguintes funções 
no âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade: 
a) Uma função de acolhimento – 
efetuar atividades relacionadas com a 
receção dos participantes, incluindo a 
organização de atividades, a conceção de 
programas de aprendizagem, a prestação 
de apoio e orientação aos participantes 
durante a atividade de solidariedade, 
assim como com a prestação de 
informações e reconhecimento ao 
participante após a atividade, consoante 
adequado.
b) Uma função de apoio – 
desenvolver atividades relacionadas com o 
envio e a preparação dos participantes 
antes da partida, durante e após a 
atividade de solidariedade, incluindo a 
recolha de informações dos participantes, 
o reconhecimento dos seus resultados de 
aprendizagem e a facilitação do 
voluntariado a nível nacional.
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 3-A. A monitorização e a comunicação 
adequadas envolvem consultas regulares 
com as agências nacionais e as 
organizações participantes, bem como 
com as organizações da sociedade civil e 
as redes de jovens pertinentes, tendo em 
vista possíveis melhorias na execução do 
programa.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão organiza reuniões e 
ações de formação periódicas com a rede 
de agências nacionais e para essa rede, a 
fim de assegurar uma execução coerente 
do Programa do Corpo Europeu de 
Solidariedade em todos os países 
participantes. Além disso, a Comissão 
convida as redes existentes a nível da 
União que sejam pertinentes para as 
atividades do Programa, os parceiros 
sociais e as redes representantes de jovens 
e de voluntários. A Comissão consulta 
regularmente as principais partes 
interessadas, incluindo as organizações 
participantes, sobre a execução do 
Programa do Corpo Europeu de 
Solidariedade.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As ações do Corpo Europeu de 
Solidariedade também devem ser coerentes 
e complementares em relação às políticas, 
aos programas e aos instrumentos 
pertinentes a nível nacional nos países 
participantes. Para este efeito, a Comissão, 
as autoridades nacionais e as agências 
nacionais trocarão informações sobre as 
iniciativas e prioridades nacionais 
existentes relacionadas com a solidariedade 
e a juventude, por um lado, e as ações do 
Corpo Europeu de Solidariedade, por 
outro, a fim de assentar em boas práticas 
pertinentes e alcançar eficiência e eficácia.

2. As ações do Corpo Europeu de 
Solidariedade também devem ser coerentes 
e complementares em relação às políticas, 
aos programas e aos instrumentos 
pertinentes a nível nacional nos países 
participantes, a fim de garantir um sentido 
de responsabilidade da parte dos países 
participantes. Para este efeito, a Comissão, 
as autoridades nacionais e as agências 
nacionais trocarão informações sobre as 
iniciativas e prioridades nacionais 
existentes relacionadas com a 
solidariedade, a juventude e as 
necessidades humanitárias, por um lado, e 
as ações do Corpo Europeu de 
Solidariedade, por outro, a fim de assentar 
em boas práticas pertinentes e alcançar 
eficiência e eficácia.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As ações do Corpo Europeu de 
Solidariedade em países terceiros a que se 
refere o artigo 11.º devem ser 
particularmente coerentes e 
complementares em relação a outros 
domínios da ação externa da União, em 
especial a política de ajuda humanitária, a 
política de cooperação para o 
desenvolvimento, a política de 
alargamento, a política de vizinhança e o 
Mecanismo de Proteção Civil da União.

3. As ações do Corpo Europeu de 
Solidariedade em países terceiros a que se 
refere o artigo 11.º devem ser 
particularmente coerentes e 
complementares em relação a outros 
domínios da ação externa da União, em 
especial a política de ajuda humanitária, a 
política de cooperação para o 
desenvolvimento, a política de segurança, 
a política de alargamento, a política de 
vizinhança e o Mecanismo de Proteção 
Civil da União.
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