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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia assenta na 
solidariedade entre os seus cidadãos e entre 
os seus Estados-Membros. Este valor 
comum norteia as suas ações e 
proporciona a necessária unidade para 
lidar com os desafios societais atuais e 
futuros, para cuja resolução os jovens 
europeus estejam dispostos a contribuir, 
expressando na prática a sua solidariedade.

(1) A solidariedade, não só entre os 
cidadãos, mas também entre povos e 
Estados, é o fundamento das sociedades 
desenvolvidas e democráticas. Este valor 
comum, consagrado no artigo 2.º do 
Tratado da União Europeia, deverá ser 
promovido, especialmente tendo em vista
os desafios societais atuais e futuros, para 
cuja resolução os jovens poderão 
continuar a contribuir, expressando na 
prática a sua solidariedade.

Alteração 2

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.

(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 a permitir que os jovens em toda 
a União possam dar um contributo 
significativo para a sociedade, ser 
solidários e desenvolver competências e 
relações, com base na sua experiência 
prática em atividades de base 
comunitária.
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Alteração 3

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 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, 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, e apoiar um 
intercâmbio multicultural.

Alteração 4

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 
contribuir para realizar os objetivos do 
Corpo Europeu de Solidariedade, ajudar a 
superar os desafios sociais e reforçar a 
solidariedade, ocupando-se 
simultaneamente das necessidades das 
comunidades locais. As atividades de 
solidariedade devem oferecer aos jovens a 
oportunidade de adquirir valiosos 
conhecimentos e competências para o 
desenvolvimento pessoal, social, cívico e 
profissional, incluir uma dimensão de 
aprendizagem e de formação sólida, ser
acessíveis a todos os jovens, envidando 
um esforço especial para promover a 
participação dos jovens com menos 
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oportunidades, ser desenvolvidas em 
condições de segurança e higiene e ser 
devidamente validadas. As atividades de 
solidariedade não devem ter um impacto 
negativo no emprego nem nos estágios 
existentes e devem contribuir para 
reforçar os compromissos em matéria de 
responsabilidade social das empresas, sem 
os substituir.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Corpo Europeu de Solidariedade 
proporciona um ponto de acesso único às 
atividades de solidariedade em toda a 
União e fora da União. Deverá ser 
assegurada a coerência e a 
complementaridade com as demais 
políticas e programas pertinentes da União. 
O Corpo Europeu de Solidariedade tira 
partido dos pontos fortes e sinergias do 
predecessor e dos programas existentes, 
nomeadamente o Serviço Voluntário 
Europeu e a iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE. Complementa também os 
esforços envidados pelos Estados-
Membros para apoiar os jovens e facilitar a 
sua transição da escola para o trabalho no 
âmbito da Garantia para a Juventude, 
proporcionando-lhes oportunidades 
adicionais para se iniciarem no mercado de 
trabalho sob a forma de estágios ou 
empregos em domínios relacionados com a 
solidariedade, quer no seu Estado-Membro, 
quer além-fronteiras. É também assegurada 
a complementaridade com as atuais redes a 
nível da União pertinentes para as 
atividades do Corpo Europeu de 
Solidariedade, como sejam a rede europeia 
de serviços públicos de emprego, a 
plataforma EURES e a rede Eurodesk. 
Além disso, importa assegurar, com base 
em boas práticas, se for caso disso, a 
complementaridade entre as iniciativas 

(7) O Corpo Europeu de Solidariedade 
proporciona um ponto de acesso único às 
atividades de solidariedade em toda a 
União e fora da União. Deverá ser 
assegurada a coerência e a 
complementaridade com as demais 
políticas, programas e instrumentos
pertinentes da União. O Corpo Europeu de 
Solidariedade tira partido dos pontos fortes 
e sinergias do predecessor e dos programas 
existentes, nomeadamente o Serviço 
Voluntário Europeu e a iniciativa 
Voluntários para a Ajuda da UE. 
Complementa também os esforços 
envidados pelos Estados-Membros para 
apoiar os jovens e facilitar a sua transição 
da escola para o trabalho no âmbito de 
iniciativas como a Garantia para a 
Juventude, proporcionando-lhes 
oportunidades adicionais para se iniciarem 
no mercado de trabalho sob a forma de 
estágios ou empregos em domínios 
relacionados com a solidariedade, quer no 
seu Estado-Membro, quer além-fronteiras. 
É também assegurada a 
complementaridade com as atuais redes a 
nível da União pertinentes para as 
atividades do Corpo Europeu de 
Solidariedade, como sejam a rede europeia 
de serviços públicos de emprego, a 
plataforma EURES e a rede Eurodesk. 
Além disso, importa promover a 
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existentes pertinentes, em especial as 
iniciativas nacionais de solidariedade e de 
mobilidade para os jovens, e o Corpo 
Europeu de Solidariedade.

complementaridade e a cooperação leal 
entre as iniciativas existentes pertinentes e 
o Corpo Europeu de Solidariedade, em 
especial com iniciativas de solidariedade, 
voluntariado, serviço cívico e mobilidade 
para os jovens, realizadas a nível 
nacional, regional ou local, bem como 
com prioridades relacionadas com a 
solidariedade e a juventude nos países 
participantes, sempre que oportuno, para 
reforçar e enriquecer reciprocamente o 
impacto e as qualidades dessas iniciativas
e desenvolver boas práticas. O Corpo 
Europeu de Solidariedade não deverá 
substituir iniciativas nacionais similares 
de solidariedade, voluntariado, serviço 
cívico e mobilidade. Deverá ser 
assegurada a igualdade de acesso de todos 
os jovens às atividades de solidariedade 
nacional. Deverão ser incentivadas as 
parcerias com as redes europeias 
especializadas no tratamento de 
problemas sociais urgentes.

Alteração 6

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 
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 

(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 
iniciativa. Estas oportunidades devem 
contribuir para dar resposta às 
necessidades não satisfeitas da sociedade 
e para o reforço das comunidades, 
contribuindo, ao mesmo tempo, 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 
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cooperação europeia relevante para os 
jovens e para uma maior sensibilização 
para o seu impacto positivo.

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. 
O Corpo Europeu de Solidariedade deverá 
também contribuir para apoiar e reforçar 
as organizações existentes que executam 
ações de solidariedade.

Alteração 7

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 
incluir uma dimensão sólida de 
aprendizagem e formação através de 
atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 

(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, a inclusão social e a integração 
de pessoas com deficiência, 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 proteção do 
património, a educação física e o desporto, 
a assistência e a segurança social, o apoio à 
juventude, 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 incluir uma dimensão sólida de 
aprendizagem e formação através de 
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e depois da atividade de solidariedade. atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 
e depois da atividade de solidariedade.

Alteração 8

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, 
socioeducativo e profissional dos jovens, 
assim como uma cidadania ativa, a 
participação democrática e a sua 
empregabilidade. O voluntariado deverá 
basear-se num acordo escrito de 
voluntariado e 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.

Alteração 9

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 

(12) Os estágios e empregos facilmente 
acessíveis deverão ser claramente 
separados do voluntariado, tanto do ponto 
de vista financeiro como organizativo. Os 
estágios não deverão, em caso algum, 
conduzir à substituição de postos de 
trabalho. Contudo, os estágios e empregos 
remunerados podem representar um 
incentivo para os jovens desfavorecidos e 
os jovens com menos oportunidades 
participarem em atividades de 
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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.

solidariedade às quais talvez não 
pudessem ter acesso de outro modo, 
evidenciando em simultâneo um claro 
valor acrescentado ao contribuírem para 
dar resposta a essenciais desafios sociais 
não resolvidos e para reforçar as 
comunidades locais. Os estágios podem 
facilitar a transição dos jovens do ensino 
para o mundo do trabalho e podem 
promover a empregabilidade dos jovens, o 
que é essencial para conseguir a sua 
integração sustentável no mercado de 
trabalho. Os estágios e os empregos 
oferecidos constituem um trampolim para a 
entrada dos jovens no mercado de trabalho.
Os estágios e os empregos disponíveis no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade devem ser sempre 
remunerados pela organização que acolhe 
ou emprega o participante. Os estágios 
devem basear-se num acordo escrito de 
estágio, de acordo com a legislação 
aplicável do país no qual se realiza o 
estágio, consoante o que seja apropriado, 
e deverão respeitar os princípios definidos 
na Recomendação do Conselho, de 10 de 
março de 2014, relativa a um quadro de 
qualidade para os estágios, em todo o caso 
remunerados e com base num acordo 
escrito21. Os empregos devem basear-se 
num contrato de trabalho, de acordo com 
a legislação nacional ou as convenções 
coletivas aplicáveis, ou ambos, do país 
participante no qual o trabalho é 
realizado. O apoio financeiro às 
organizações participantes que oferecem 
emprego não deve exceder doze meses. As 
organizações participantes devem 
candidatar-se a financiamento através do 
organismo 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. Os estágios e os empregos 
devem ser acompanhados por níveis 
adequados de preparação, formação em 
contexto laboral e apoio após a colocação 
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relativamente à participação do 
participante. Os estágios e empregos 
podem ser promovidos pelos agentes do 
mercado de trabalho pertinentes, 
nomeadamente os serviços de emprego 
públicos e privados, os parceiros sociais e 
as câmaras de comércio, bem como pelas 
organizações pertencentes à rede EURES, 
em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/589 do 
Parlamento Europeu e o Conselho21-A, em 
caso de atividades transfronteiriças.

__________________ __________________
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 10 de março de 
2014, relativa a um Quadro de Qualidade para os 
Estágios (JO C 88 de 27.3.2014, p. 1).

21-A Regulamento (UE) 2016/589 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de abril de 2016, 
relativo a uma rede europeia de serviços de 
emprego (EURES), ao acesso dos trabalhadores a 
serviços de mobilidade e ao desenvolvimento da 
integração dos mercados de trabalho, e que altera 
os Regulamentos (UE) n.º 492/2011 e (UE) n.º 
1296/2013  (JO L 107 de 22.4.2016, p. 1). 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Devem ser envidados esforços para 
garantir que os estágios e empregos 
estejam abertos a todos os jovens, em 
especial jovens com menos oportunidades 
para participar em atividades de 
solidariedade, incluindo jovens com 
deficiência, com desvantagens sociais ou 
culturais, migrantes e residentes em zonas 
rurais isoladas e nas regiões 
ultraperiféricas da UE. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
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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 e cidadania 
ativa 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 devem constituir uma 
oportunidade para os jovens 
desenvolverem soluções inovadoras, 
testarem as suas ideias de forma 
sustentável, a fim de apoiar os jovens para 
poderem conduzir, eles próprios, ações de 
solidariedade. Podem também servir de 
trampolim para um maior envolvimento em 
atividades de solidariedade e ser um 
primeiro passo para incentivar os 
participantes no Corpo Europeu de 
Solidariedade a lançarem-se na área do 
empreendedorismo social ou a 
participarem como voluntários em
associações, organizações não 
governamentais (ONG), organizações de 
jovens ou outros organismos ativos nos 
setores da solidariedade, sem fins 
lucrativos, da juventude e da deficiência, 
bem como a criarem as suas próprias 
associações. O apoio pós-colocação terá 
como objetivo ajudar os jovens a 
permanecerem empenhados e ativos no 
setor da solidariedade, nomeadamente 
através da participação em associações, 
cooperativas, empresas sociais, 
organizações de jovens e centros 
comunitários, bem como no setor do apoio 
às pessoas com deficiência.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Os jovens e as organizações 
participantes no Corpo Europeu de 
Solidariedade devem sentir que pertencem 
a uma comunidade de pessoas e entidades 
empenhadas em reforçar a solidariedade 
em toda a Europa. Ao mesmo tempo, as 
organizações participantes precisam de 
apoio para poderem reforçar a sua 
capacidade de oferta de atividades de 
estágio de boa qualidade a um número 
crescente de participantes. O Corpo 
Europeu de Solidariedade apoia as 
atividades de estabelecimento de redes 
destinadas a reforçar o envolvimento dos 
jovens e das organizações participantes 
nesta comunidade, promover o espírito do 
Corpo Europeu de Solidariedade e 
incentivar o intercâmbio de práticas e 
experiências úteis. Essas atividades 
também contribuem para uma maior 
sensibilização para o Corpo Europeu de 
Solidariedade entre os intervenientes 
públicos e privados, bem como para 
recolher as reações dos participantes e 
organizações na execução do Corpo 
Europeu de Solidariedade.

(14) Os jovens e as organizações 
participantes no Corpo Europeu de 
Solidariedade devem sentir que pertencem 
a uma comunidade de pessoas e entidades 
empenhadas em reforçar a solidariedade 
em toda a Europa. Ao mesmo tempo, as 
organizações participantes precisam de 
apoio para poderem reforçar a sua 
capacidade de oferta de atividades de 
estágio de boa qualidade a um número 
crescente de participantes. O Corpo 
Europeu de Solidariedade apoia as 
atividades de estabelecimento de redes 
destinadas a reforçar o envolvimento dos 
jovens e das organizações participantes 
nesta comunidade, promover o espírito do 
Corpo Europeu de Solidariedade e 
incentivar o intercâmbio de boas práticas e 
experiências. Essas atividades também 
contribuem para uma maior sensibilização 
para o Corpo Europeu de Solidariedade 
entre os intervenientes públicos e privados, 
bem como para recolher as reações dos 
participantes e organizações na execução 
do Corpo Europeu de Solidariedade.

Alteração 13

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 

(15) Deve ser prestada especial atenção 
à qualidade das atividades de solidariedade 
e outras oportunidades oferecidas no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade, em especial mediante a 
oferta de formação e apoio linguístico aos 
participantes, em linha e fora de linha, de 
uma forma que respeite o princípio do 
multilinguismo, seguros, apoio 
administrativo e acompanhamento dos 
participantes após as atividades, bem como 
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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.

a validação dos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos através do Corpo 
Europeu de Solidariedade. Estas medidas 
de apoio devem ser desenvolvidas e 
prestadas em colaboração com as 
organizações de jovens e outras 
organizações sem fins lucrativos e da 
sociedade civil, a fim de tirar partido da 
sua experiência neste domínio. Devem, 
além disso, ter em conta o contexto e a 
natureza das atividades realizadas pelos 
participantes, prestando especial atenção 
aos potenciais riscos. A proteção e a 
segurança dos participantes, 
nomeadamente quando se trata de 
crianças e de pessoas em situações 
vulneráveis, 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, nem em instalações que 
violem as normas internacionais de 
direitos humanos ou as políticas da UE, 
designadamente o compromisso para 
acabar com a institucionalização de 
crianças e as medidas que proíbem os 
FEEI de manter instituições residenciais. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) No caso de atividades de 
solidariedade que envolvam crianças, só 
devem ter contacto direto com as crianças 
os participantes que possuam 
qualificações diretas relevantes, devendo 
estes, antes da atividade, concluir 
formação sobre proteção de menores e 
submeter-se a procedimentos de 
habilitação. Durante a atividade, devem 
estar em vigor políticas e procedimentos 
de salvaguarda adequados para proteger 
as crianças e os participantes, devendo 
estes últimos ser sujeitos a uma 
supervisão contínua para garantir que as 
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políticas de proteção das crianças estão a 
ser aplicadas de forma eficaz. 

Alteração 15

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 
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.

(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 
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. Para esse efeito, 
deverá ser incentivada a utilização de 
instrumentos eficazes a nível da União e a 
nível nacional para o reconhecimento da 
aprendizagem não formal e informal, tais 
como o Youthpass e o Europass, 
consoante o caso.

__________________ __________________
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 16

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 

(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. Devem ser 
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aos seus direitos e 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.

criados selos de qualidade separados para 
o voluntariado e para os estágios e 
empregos, tendo em conta as 
caraterísticas específicas de cada 
componente, a fim de garantir o 
cumprimento eficaz e permanente dos 
princípios e dos requisitos do Corpo 
Europeu de Solidariedade pelas 
organizações participantes, no que se 
refere aos seus direitos e responsabilidades 
durante todas as fases da experiência de 
solidariedade. A obtenção do selo de 
qualidade deve ser uma condição prévia 
para a participação, mas não deve conduzir 
automaticamente ao financiamento no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade. O processo conducente à 
atribuição de um selo de qualidade não 
deve criar burocracia suplementar que 
dissuada as organizações e as empresas 
privadas de contribuírem para o Corpo 
Europeu de Solidariedade.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) O Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade deve ser continuamente 
desenvolvido para assegurar um acesso 
fácil – sem obstáculos para as pessoas 
com deficiência – 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.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Para o bom funcionamento do 
Programa e o lançamento oportuno das 
ações, é essencial a criação de 
mecanismos no âmbito dos programas de 
trabalho do Corpo Europeu de 
Solidariedade que garantam que as 
ofertas sejam apresentadas a jovens 
registados num período de tempo razoável 
e relativamente previsível. Por 
conseguinte, devem ser enviadas 
regularmente às pessoas registadas 
informações e atualizações sobre as 
colocações disponíveis e as organizações 
participantes ativamente envolvidas, a fim 
de promover a sua participação no Corpo 
Europeu de Solidariedade após o registo, 
ao mesmo tempo que lhes é oferecida a 
oportunidade de contactar diretamente os 
intervenientes envolvidos no domínio da 
solidariedade a nível nacional e europeu.

Alteração 19

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 
resultantes do afastamento de várias áreas 
rurais e das regiões ultraperiféricas da 
União e dos países e territórios 

(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 jovens com 
menos oportunidades, tal como é referido 
em mais pormenor na Estratégia para a 
Inclusão e a Diversidade desenvolvida e 
aplicada no âmbito do programa 
Erasmus+ no domínio da juventude. 
Devem ser postas em prática medidas 
especiais, tais como atividades de 
solidariedade em formatos adequados e 
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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.

orientação personalizada, para promover a 
inclusão social, a participação dos jovens 
desfavorecidos e dos jovens com 
deficiência, 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 20

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 
especializados no domínio de ações de 
solidariedade.

(39) Para melhor atingir os objetivos do 
Programa, a Comissão, os Estados-
Membros e as agências nacionais devem 
trabalhar em estreita colaboração em 
parceria com as organizações não 
governamentais, as organizações de 
juventude, as organizações que 
representam as pessoas com deficiência e 
as partes interessadas locais com 
conhecimentos especializados no domínio 
de ações de solidariedade.

Alteração 21

Proposta de regulamento
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Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A fim de maximizar a eficácia da 
comunicação ao público em geral e 
assegurar sinergias mais fortes entre as 
atividades de comunicação realizadas por 
iniciativa da Comissão, os recursos 
atribuídos às ações de comunicação no 
âmbito do presente regulamento deverão 
também contribuir para cobrir a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União sempre que estejam 
relacionadas com os objetivos gerais do 
presente regulamento.

(40) A fim de maximizar a eficácia da 
comunicação ao público em geral e 
assegurar sinergias mais fortes entre as 
atividades de comunicação realizadas por 
iniciativa da Comissão, os recursos 
atribuídos às ações de comunicação no 
âmbito do presente regulamento deverão 
também contribuir para cobrir a 
comunicação institucional, sem obstáculos,
das prioridades políticas da União sempre 
que estejam relacionadas com os objetivos 
gerais do presente regulamento.

Alteração 22

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 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, e não inclui atividades 
contrárias às normas internacionais de 
direitos humanos e às políticas da UE, 
como o compromisso de pôr termo à 
institucionalização de crianças e pessoas 
com deficiência;

Alteração 23

Proposta de regulamento
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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 
como deficiência e dificuldades educativas;

(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 
como deficiência, dificuldades educativas
ou ter crescido num ambiente de 
assistência institucionalizada;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «organização participante», 
qualquer entidade pública ou privada, quer 
seja local, regional, nacional ou 
internacional, à qual tenha sido atribuído o 
selo de qualidade do Corpo Europeu de 
Solidariedade;

(5) «organização participante», 
qualquer entidade pública ou privada, quer 
seja local, regional, nacional ou 
internacional, com fins lucrativos ou não 
lucrativos, à qual tenha sido atribuído o 
selo de qualidade do Corpo Europeu de 
Solidariedade, que garante que a entidade 
é capaz de executar as atividades de 
solidariedade em conformidade com os 
objetivos do Corpo Europeu de 
Solidariedade e oferece uma oportunidade 
de voluntariado, estágio ou emprego a um 
participante ou realiza e apoia outras 
atividades no âmbito do Corpo Europeu 
de Solidariedade;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Voluntariado», uma atividade de 
solidariedade realizada como atividade 

(6) «Voluntariado», uma atividade de 
solidariedade que assuma a forma de uma
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voluntária não remunerada durante um 
período até 12 meses;

atividade voluntária não remunerada 
durante um período até 12 meses e que 
proporcione aos jovens a oportunidade de 
contribuírem para o trabalho das 
organizações participantes através de 
atividades de solidariedade, em benefício 
das comunidades onde as referidas as 
atividades são realizadas;

Alteração 26

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 remunerada que assume a 
forma de uma prática profissional numa 
organização participante durante um 
período de três 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 para obter 
competências e uma experiência 
pertinentes;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «emprego», uma atividade de 
solidariedade durante um período de dois a 
12 meses, remunerada pela organização 
participante que emprega o participante do 
Corpo Europeu de Solidariedade;

(8) «emprego», uma atividade de 
solidariedade remunerada durante um 
período de três a 12 meses, que inclui uma 
componente de aprendizagem e formação, 
se baseia num acordo escrito e é oferecida 
e remunerada pela organização participante 
que emprega o participante do Corpo 
Europeu de Solidariedade, sem fazer as 
vezes de uma oportunidade de emprego 
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existente ou se substituir à mesma;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Selo de qualidade», a certificação 
atribuída a uma organização participante 
disposta a fornecer atividades de 
solidariedade no âmbito do Corpo Europeu 
de Solidariedade, na função de entidade
de acolhimento e/ou numa função de 
apoio;

(10) «Selo de qualidade», a certificação 
atribuída a uma organização disposta a 
fornecer atividades de solidariedade, com 
função de acolhimento ou função de 
apoio, incluindo funções de envio, ou 
ambas, que certifica que a organização 
tem capacidade para assegurar a 
qualidade das atividades de solidariedade 
em conformidade com os princípios e 
objetivos do Corpo Europeu de 
Solidariedade, e que é atribuída de acordo 
com requisitos específicos variáveis 
consoante o tipo das atividades de 
solidariedade e a função da organização;
devem ser criados selos de qualidade 
separados para o voluntariado e para os 
estágios e empregos;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º

Objetivos do Programa Objetivos do Programa

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 

1. O objetivo geral do Programa é 
promover a solidariedade, a democracia e
a coesão, dentro e fora da União, apoiar as 
comunidades e dar resposta aos desafios 
societais e humanitários no terreno, com 
esforços específicos para promover a 
inclusão social e a participação 
democrática, intensificando o 
envolvimento dos jovens e das 
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específicos para promover a inclusão 
social.

organizações em atividades de 
solidariedade acessíveis e de elevada 
qualidade.

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 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, 
desenvolvendo as suas qualificações e 
facilitando a sua empregabilidade e 
transição para o mercado de trabalho.

3. Os objetivos do Programa devem 
ser executados segundo as duas vertentes 
de ações seguintes:

3. Os objetivos do Programa devem 
ser executados segundo as duas vertentes 
de ações seguintes:

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

(a) Atividades de solidariedade para 
fazer face aos desafios societais, conforme 
descrito no artigo 6.º;

(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) Corpo Europeu de Voluntários para 
a Ajuda Humanitária, conforme referido no 
artigo 10.º.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estágios e empregos, conforme 
referido no artigo 8.º;

(b) Estágios e empregos de elevada 
qualidade, conforme referido no artigo 8.º; 

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Pela sua abordagem para envolver 
os jovens de diferentes origens;

(d) Pela sua inclusividade e pela sua 
capacidade efetiva de envolver os jovens 
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de diferentes origens, incluindo os jovens 
com deficiência;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

Ações comuns a ambas as vertentes Ações comuns a ambas as vertentes

1. As atividades de estabelecimento 
de redes, conforme referido no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea d), terão como objetivo:

1. As atividades de estabelecimento 
de redes, conforme referido no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea d), terão como objetivo:

(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 de oferecerem 
projetos de elevada qualidade a um número 
crescente de participantes do Corpo 
Europeu de Solidariedade;

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

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

(b-A) Promover a acessibilidade das 
pessoas com deficiência a todas as 
atividades oferecidas;

(c) Oferecer oportunidades de retorno 
de informações sobre as atividades de 
solidariedade; e

(c) Oferecer o retorno de informações 
sobre as atividades de solidariedade; e

(d) Contribuir para o intercâmbio de 
experiências e reforçar o sentimento de 
pertença entre os cidadãos individuais e as 
entidades que participam no Corpo 
Europeu de Solidariedade, apoiando assim 
o seu impacto positivo mais amplo.

(d) Contribuir para o intercâmbio de 
experiências e reforçar o sentimento de 
pertença entre os cidadãos individuais e as 
entidades que participam no Corpo 
Europeu de Solidariedade, apoiando assim 
o seu impacto positivo mais amplo.

2. As medidas de qualidade e de 
apoio, conforme referido no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea e), incluirão:

2. As medidas de qualidade e de 
apoio, conforme referido no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea e), incluirão:

(a) Medidas destinadas a assegurar a 
qualidade da atividade de voluntariado, dos 
estágios ou empregos, incluindo formação, 
apoio linguístico, seguros complementares, 
apoio antes ou depois da atividade de 
solidariedade, assim como a maior 
utilização do Youthpass, que identifica e 
documenta as competências adquiridas 

(a) Medidas destinadas a assegurar a 
qualidade e a acessibilidade da atividade 
de voluntariado, dos estágios, dos 
empregos ou de projetos de solidariedade, 
e a igualdade de oportunidades para todos 
os jovens nos países participantes, 
incluindo formação por via eletrónica ou 
em regime presencial, apoio linguístico, 
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durante as atividades de solidariedade para 
os participantes, o reforço das capacidades 
e o apoio administrativo a organizações 
participantes;

formação em matéria de proteção e 
salvaguarda de crianças e verificação dos 
antecedentes dos participantes que 
trabalham com crianças, apoio 
administrativo aos jovens e às 
organizações participantes, seguros 
complementares, apoio antes e, se 
necessário, depois da atividade de 
solidariedade, assim como a maior 
utilização do Youthpass para identificar e 
documentar as competências adquiridas 
durante as atividades de solidariedade para 
os participantes, o reforço das capacidades 
e o apoio administrativo a organizações 
participantes; 

(b) A criação e manutenção de um selo
de qualidade atribuído a entidades 
dispostas a fornecer atividades de 
solidariedade para o Corpo Europeu de 
Solidariedade;

(b) A criação e a manutenção de selos
de qualidade separados, atribuídos a 
entidades dispostas a oferecer, 
respetivamente, ações de voluntariado, 
estágios ou empregos para o Corpo 
Europeu de Solidariedade, a fim de 
garantir o cumprimento dos princípios e 
dos requisitos do Programa; 

(c) As atividades dos Centros de 
Recursos do Corpo Europeu de 
Solidariedade destinadas a apoiar e elevar a 
qualidade da execução das ações do Corpo 
Europeu de Solidariedade e incentivar a 
validação dos seus resultados;

(c) As atividades dos Centros de 
Recursos do Corpo Europeu de 
Solidariedade destinadas a apoiar e elevar a 
qualidade da execução das ações do Corpo 
Europeu de Solidariedade e incentivar a 
validação dos seus resultados;

(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 multilingue e outros 
serviços em linha pertinentes, bem como 
dos necessários sistemas informáticos de 
apoio e ferramentas utilizadas na Internet.

Alteração 33

Proposta de regulamento
CATÍTULO III – título

Texto da Comissão Alteração

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM 
ATIVIDADES DE SOLIDARIEDADE 
PARA FAZER FACE AOS DESAFIOS 
SOCIETAIS

ATIVIDADES DE SOLIDARIEDADE 
PARA FAZER FACE AOS DESAFIOS 
SOCIETAIS
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As ações executadas ao abrigo da 
vertente «Participação dos jovens em 
atividades de solidariedade para fazer face 
aos desafios societais» devem contribuir 
especialmente para reforçar a coesão, a 
solidariedade e a democracia dentro e fora 
da União, respondendo ao mesmo tempo a 
desafios societais, com esforços específicos 
para promover a inclusão social.

1. As ações executadas ao abrigo da 
vertente «Atividades de solidariedade para 
fazer face aos desafios societais» devem 
contribuir especialmente para reforçar a 
coesão, a solidariedade e a democracia 
dentro e fora da União, respondendo ao 
mesmo tempo a desafios societais, com 
esforços específicos para promover a 
inclusão social.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estágios e empregos, conforme 
referido no artigo 8.º;

(b) Estágios e empregos de elevada 
qualidade, conforme referido no artigo 8.º;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O voluntariado, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), deve incluir uma 
componente de aprendizagem e formação, 
não deve substituir os estágios ou os 
empregos, não deve ser equiparado a 
emprego e deve basear-se num acordo 
escrito de voluntariado.

1. O voluntariado, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), deve dar aos 
jovens a oportunidade de contribuírem 
para o trabalho diário de organizações em 
atividades de solidariedade, para benefício 
último das comunidades nas quais as 
atividades são realizadas, deve incluir uma 
componente de aprendizagem e formação, 
não deve substituir os estágios ou os 
empregos, não deve ser equiparado a 
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emprego e deve basear-se num acordo 
escrito de voluntariado. 

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Artigo 8.º

Estágios e empregos Estágios e empregos

1. Um estágio, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b), deve basear-se 
num acordo escrito de estágio, de acordo 
com o quadro regulamentar aplicável do 
país no qual se realiza o estágio, consoante 
o que seja apropriado, e tendo em conta os 
princípios do Quadro de Qualidade para os 
Estágios (2014/C 88/01). Os estágios não 
devem substituir os empregos.

1. Um estágio, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b), deve em todas as 
circunstâncias ser remunerado e basear-se 
num acordo escrito de estágio celebrado 
no início do estágio, de acordo com o 
quadro regulamentar aplicável do país no 
qual se realiza o estágio, consoante o que 
seja apropriado, indicando os objetivos 
educativos, as condições de trabalho, a 
duração do estágio, a remuneração do 
participante e os direitos e obrigações das 
partes e tendo em conta os princípios do 
Quadro de Qualidade para os Estágios 
(2014/C 88/01). Os estágios não devem 
substituir os empregos.

2. Um emprego, conforme referido no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b), deve basear-se 
num contrato de trabalho, de acordo com o 
quadro regulamentar nacional do país
participante no qual o trabalho é realizado. 
O apoio financeiro às organizações 
participantes que oferecem emprego, nos 
casos em que a duração do contrato de 
trabalho seja superior a 12 meses, não deve 
exceder 12 meses.

2. Um emprego, conforme referido no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b), deve basear-se 
num contrato de trabalho escrito que 
respeite os termos e condições de emprego 
definidos no direito nacional ou nas 
convenções coletivas aplicáveis, ou 
ambos, do país no qual o trabalho é 
realizado. O apoio financeiro às 
organizações participantes que oferecem 
emprego, nos casos em que a duração do 
contrato de trabalho seja superior a doze
meses, não deve exceder doze meses. 

3. Os estágios e empregos devem 
incluir uma componente de aprendizagem e 
formação.

3. Os estágios e empregos devem 
incluir uma componente de aprendizagem e 
formação para ajudar os participantes a 
adquirirem experiência relevante para 
desenvolverem competências úteis para o 
seu desenvolvimento pessoal, educativo, 
social, cívico e profissional.
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4. Os estágios e os empregos podem 
ser realizados num país diferente do país de 
residência do participante 
(transfronteiriços) ou no país de residência 
do participante (país de origem).

4. Os estágios e os empregos podem 
ser realizados num país diferente do país de 
residência do participante 
(transfronteiriços) ou no país de residência 
do participante (país de origem).

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O apoio financeiro para as 
atividades de solidariedade referidas nos 
artigos 7.º e 8.º é, a título indicativo, de 80 
% para o voluntariado e os projetos de 
solidariedade; e de 20 % para estágios ou 
emprego, ou para ambos, com um 
máximo de 20 % para atividades a nível 
nacional.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado em assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
Programa, nomeadamente medidas de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação das atividades, 
incluindo sistemas informáticos de gestão.

2. O montante referido no n.º 1 pode 
ser utilizado em assistência técnica e 
administrativa para a execução do 
Programa, nomeadamente medidas de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação das atividades, 
incluindo sistemas informáticos de gestão.
Esse montante deve ser acessível, em 
plano de igualdade, a todas as três 
vertentes do Programa e distribuído em 
função das necessidades comprovadas dos 
projetos e atividades em causa.

Alteração 40

Proposta de regulamento
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Artigo 15 – parágrafo 1

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.

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, que 
deve ser acessível para pessoas com 
deficiência. 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.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Artigo 16.º

Organizações participantes Organizações participantes

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 e atestem 
que oferecem atividades conformes aos 
princípios e objetivos do Corpo Europeu 
de Solidariedade e que correspondem 
plenamente à definição de atividade de 
solidariedade na aceção do presente 
regulamento. Em consonância com o 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
as subvenções não podem ter por objeto 
nem como efeito a obtenção de um lucro. 

2. As candidaturas das entidades para 
se tornarem organizações participantes do 
Corpo Europeu de Solidariedade devem ser 
avaliadas pelo órgão de execução 
competente do Corpo Europeu de 
Solidariedade, com base nos princípios da 
igualdade de tratamento; igualdade de 
oportunidades e não discriminação; não 
substituição do emprego; oferta de 

2. As candidaturas das entidades para 
se tornarem organizações participantes do 
Corpo Europeu de Solidariedade devem ser 
avaliadas pelo órgão de execução 
competente do Corpo Europeu de 
Solidariedade, com base nos princípios da 
igualdade de tratamento; igualdade de 
oportunidades e não discriminação; não 
substituição do emprego; oferta de 
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atividades de elevada qualidade, com uma 
dimensão de aprendizagem e centradas no 
desenvolvimento pessoal, socioeducativo e 
profissional; modalidades adequadas de 
formação, trabalho e voluntariado; 
ambiente e condições seguros e dignos; e 
no «princípio da inexistência de fins 
lucrativos», em conformidade com as 
disposições do Regulamento Financeiro. 
Os princípios acima referidos determinam 
se as atividades cumprem os requisitos do 
Corpo Europeu de Solidariedade.

atividades de elevada qualidade, com uma 
dimensão de aprendizagem e centradas no 
desenvolvimento pessoal, socioeducativo e 
profissional; modalidades adequadas de 
formação, trabalho e voluntariado; 
ambiente e condições seguros e dignos, 
incluindo políticas e procedimentos 
destinados a garantir a proteção das 
crianças durante a atividade; respeito das 
normas internacionais de direitos 
humanos; compromisso para pôr termo à 
institucionalização de crianças e pessoas 
com deficiência e no «princípio da 
inexistência de fins lucrativos», em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento Financeiro. Os princípios 
acima referidos determinam se as 
atividades cumprem os requisitos do Corpo 
Europeu de Solidariedade. O selo de 
qualidade só pode ser atribuído a 
organizações que se comprometam a 
respeitar estes princípios. O cumprimento 
destes princípios será controlado de 
acordo com os artigos 26.º e 27.º do 
presente regulamento. 

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

3. Consoante essa avaliação, poderá 
ser outorgado à entidade candidata o selo 
de qualidade do Corpo Europeu de 
Solidariedade. A atribuição do selo deve 
ser reavaliada periodicamente ou pode ser 
reavaliada a pedido dos participantes, 
podendo ser revogada. As entidades que 
alterem substancialmente as suas 
atividades devem informar o órgão de 
execução competente desse facto, para 
fins de reavaliação. O processo de 
atribuição do selo de qualidade para o 
voluntariado deve ser diferenciado do 
processo utilizado para empregos e 
estágios. 

4. Todas as entidades às quais tenha 
sido outorgado o selo de qualidade do 
Corpo Europeu de Solidariedade devem ter 
acesso ao portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade na função de entidade de 
acolhimento, numa função de apoio ou em 
ambas, e devem poder apresentar ofertas de 
atividades de solidariedade aos candidatos 

4. Todas as entidades às quais tenha 
sido outorgado o selo de qualidade do 
Corpo Europeu de Solidariedade devem ter 
acesso ao portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade na função de entidade de 
acolhimento, numa função de apoio ou em 
ambas, e devem poder apresentar ofertas de 
atividades de solidariedade aos candidatos 
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registados. registados.

4-A. As organizações participantes às 
quais tenha sido atribuído um selo de 
qualidade têm acesso a uma plataforma 
para facilmente procurar candidatos 
adequados, a fim de facilitar o processo 
de os participantes e as organizações 
participantes empreenderem atividades de 
solidariedade.

4-B. As organizações participantes 
devem fomentar a promoção do Corpo 
Europeu de Solidariedade, oferecendo a 
possibilidade aos antigos participantes de 
partilharem a sua experiência e agirem 
como embaixadores junto da futura 
geração potencial de participantes do 
Corpo Europeu de Solidariedade através 
da facilitação de uma rede.

5. O selo de qualidade do Corpo 
Europeu de Solidariedade não garante 
automaticamente a atribuição de 
financiamento ao abrigo do Corpo Europeu 
de Solidariedade.

5. O selo de qualidade do Corpo 
Europeu de Solidariedade não garante 
automaticamente a atribuição de 
financiamento ao abrigo do Corpo Europeu 
de Solidariedade.

6. As atividades de solidariedade e as 
medidas de apoio e de garantia de 
qualidade oferecidas por uma organização 
participante podem receber financiamento 
do Corpo Europeu de Solidariedade ou de 
outras fontes de financiamento que não 
dependam do orçamento da União.

6. As atividades de solidariedade e as 
medidas de apoio e de garantia de 
qualidade oferecidas por uma organização 
participante podem receber financiamento 
do Corpo Europeu de Solidariedade ou de 
outras fontes de financiamento que não 
dependam do orçamento da União.

7. Para as organizações que 
participam no contexto de atividades 
referidas no artigo 11.º, a segurança e 
proteção dos voluntários deverá ser uma 
prioridade.

7. Para as organizações que 
participam no contexto de atividades 
referidas no artigo 11.º, a segurança e 
proteção dos voluntários deverá ser uma 
prioridade.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. As agências nacionais, a que se 
refere o artigo 23.º devem elaborar uma 
estratégia coerente no que respeita ao 

3. As agências nacionais a que se 
refere o artigo 23.º devem elaborar 
políticas no que respeita ao alcance efetivo. 
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alcance efetivo, à divulgação e à 
exploração dos resultados das atividades 
apoiadas pelas ações por elas geridas no 
âmbito do Programa, assistir a Comissão 
na tarefa geral de divulgação de 
informações relativas ao Programa, 
incluindo informação respeitante às ações 
e atividades geridas a nível nacional e a 
nível da União, e aos seus resultados, e 
informar os grupos-alvo pertinentes sobre 
as ações e atividades executadas no seu 
país.

Essas políticas devem visar também os 
jovens com menos oportunidades, 
nomeadamente em zonas remotas, bem 
como a divulgação e a exploração dos 
resultados das atividades apoiadas pelas
ações por elas geridas, envolvendo 
também organizações de jovens e serviços 
de informação de juventude 
especializados, se for caso disso.

As atividades de comunicação devem 
contribuir igualmente para a 
comunicação das prioridades políticas da 
União, na medida em que se relacionem 
com os objetivos gerais do presente 
regulamento e representem um valor 
acrescentado para a União, dando-lhe 
maior visibilidade.

As organizações participantes devem 
utilizar a denominação «Corpo Europeu 
de Solidariedade» para efeitos de 
comunicação e difusão de informações 
relacionadas com o Corpo Europeu de 
Solidariedade.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve organizar 
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. A Comissão deve 
consultar periodicamente as principais 
partes interessadas, incluindo as 
organizações participantes, sobre a 
execução do Programa do Corpo Europeu 
de Solidariedade.
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Indicadores para acompanhamento e 
apresentação de relatórios:

O Corpo Europeu de Solidariedade deve 
ser objeto de um acompanhamento 
rigoroso a fim de medir o grau de 
concretização do seu objetivo geral e dos 
seus objetivos específicos e de avaliar as 
suas realizações, resultados e impactos. 
Para esse efeito, é definido um quadro 
mínimo de indicadores, com base nos 
quais será desenvolvido um futuro 
programa comum pormenorizado de 
acompanhamento das realizações, dos 
resultados obtidos e do impacto do Corpo 
Europeu de Solidariedade, incluindo um 
conjunto alargado de indicadores 
qualitativos e quantitativos:

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo

Texto da Comissão Alteração

Anexo Anexo

Indicadores para acompanhamento e 
apresentação de relatórios:

Indicadores de realização

(a) Número de participantes em 
atividades de solidariedade;

(a) Número de participantes em 
atividades de voluntariado (a nível 
nacional e transfronteiras), discriminados 
por país, idade, género, experiência 
profissional e nível de instrução;

(b) Percentagem de participantes 
oriundos de meios com menos 
oportunidades; e

(b) Número de participantes em 
estágios (a nível nacional e 
transfronteiras), discriminados por país, 
idade e género, experiência profissional e 
nível de instrução;

(c) Número de organizações titulares (c) Número de participantes em 
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de um Selo de Qualidade do Corpo 
Europeu de Solidariedade.

empregos (a nível nacional e 
transfronteiras), discriminados por país, 
idade e género, experiência profissional e 
nível de instrução;

(c-A) Número de participantes em 
projetos de solidariedade, discriminados 
por país, idade, género, experiência 
profissional e nível de instrução;

(c-B) Número de organizações titulares 
de um selo de qualidade, discriminadas 
por país e por fundos recebidos;

(c-C) Número de jovens participantes 
com menos oportunidades. Indicadores de 
resultados (indicadores compósitos)

(c-D) Número de participantes que 
comunicam resultados de aprendizagem 
positivos;

(c-E) Percentagem de participantes 
cujos resultados de aprendizagem foram 
reconhecidos com um certificado, como o 
Youthpass, ou outro tipo de 
reconhecimento formal da sua 
participação no Corpo Europeu de 
Solidariedade;

(c-F) Taxa de satisfação global dos 
participantes no que diz respeito à 
qualidade das atividades;

(c-G) Número de pessoas apoiadas 
direta ou indiretamente através de 
atividades de solidariedade.

Além disso, sempre que oportuno, deve 
garantir-se a coerência com os 
indicadores-chave relativos à juventude 
referidos no anexo [XX do novo 
Regulamento Erasmus+].
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