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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură
și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană este 
construită pe solidaritatea între cetățenii 
săi și între statele sale membre. Această 
valoare comună ghidează acțiunile 
Uniunii și oferă unitatea necesară pentru 
a face față provocărilor societale actuale și 
viitoare, la a căror abordare tinerii europeni 
sunt dornici să contribuie, exprimându-și 
solidaritatea în practică.

(1) Solidaritatea, nu doar între 
cetățeni, ci și între popoare și state, 
reprezintă baza societăților dezvoltate și 
democratice. Această valoare comună, 
consacrată la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană ar trebui să 
fie promovată, în special ținând cont de 
provocările societale actuale și viitoare, la 
a căror abordare tinerii europeni vor putea 
contribui în continuare, exprimându-și 
solidaritatea în practică.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Discursul din 14 septembrie 2016 
privind starea Uniunii a subliniat 
necesitatea de a investi în tineri și a anunțat 
instituirea unui Corp european de 
solidaritate („programul”), menit să creeze 
oportunități și să permită tinerilor din 
întreaga Uniune să ofere un sprijin util 
societății, să dea dovadă de solidaritate și 
să își dezvolte abilitățile, dobândind nu 
doar o experiență profesională, ci și o 
experiență umană de neprețuit.

(2) Discursul din 14 septembrie 2016 
privind starea Uniunii a subliniat 
necesitatea de a investi în tineri și a anunțat 
instituirea unui Corp european de 
solidaritate („programul”), menit să 
permită tinerilor din întreaga Uniune să 
ofere un sprijin util societății, să dea 
dovadă de solidaritate și să își dezvolte 
abilitățile și relațiile, pe baza experienței 
practice dobândite prin activități 
desfășurate în cadrul comunităților.



PE627.020v02-00 4/35 AD\1170497RO.docx

RO

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Tinerilor ar trebui să li se ofere 
ocazii mai ușor accesibile de a se implica 
în activități de solidaritate, care să le 
permită să își exprime angajamentul în 
beneficiul comunităților, dobândind în 
același timp experiență, abilități și 
competențe utile pentru dezvoltarea lor 
personală, educațională, socială, civică și 
profesională și îmbunătățindu-și astfel 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile respective ar trebui să sprijine, 
de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a 
ucenicilor și a lucrătorilor.

(5) Tinerilor, inclusiv celor cu mai 
puține oportunități, ar trebui să li se ofere 
ocazii mai ușor accesibile de a se implica 
în activități de solidaritate, care să le 
permită să își exprime angajamentul în 
beneficiul comunităților, dobândind în 
același timp experiență, abilități și 
competențe utile pentru dezvoltarea lor 
personală, educațională, socială, civică și 
profesională și îmbunătățindu-și astfel 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile respective ar trebui să sprijine, 
de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a 
ucenicilor și a lucrătorilor, precum și să 
sprijine schimburi multiculturale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Activitățile de solidaritate oferite 
tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în 
sensul că acestea ar trebui să răspundă 
nevoilor societale nesatisfăcute, să 
contribuie la consolidarea comunităților,
să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi 
cunoștințe și competențe valoroase, să fie 
accesibile tinerilor din punct de vedere 
financiar și să fie puse în aplicare în 
condiții sigure și sănătoase.

(6) Activitățile de solidaritate oferite 
tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în 
sensul că acestea ar trebui să contribuie la 
atingerea obiectivelor Corpului european 
de solidaritate și la depășirea provocărilor 
sociale și să mărească solidaritatea, 
abordând, în același timp, nevoile
comunităților locale. Activitățile de 
solidaritate ar trebui să le ofere tinerilor 
posibilitatea de a dobândi cunoștințe și 
competențe valoroase pentru dezvoltarea 
lor personală, socială, civică și 
profesională, să includă o dimensiune 
solidă de învățare și formare, să fie 
accesibile tuturor tinerilor, făcându-se un 
efort deosebit pentru a promova 
participarea tinerilor cu mai puține 
oportunități, să fie puse în aplicare în 
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condiții sigure și sănătoase și să fie 
validate în mod corespunzător. Activitățile 
de solidaritate nu ar trebui să aibă un 
impact negativ asupra locurilor de muncă 
sau a stagiilor existente și ar trebui să 
contribuie la consolidarea 
angajamentelor legate de 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, fără să le înlocuiască.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Corpul european de solidaritate 
asigură un ghișeu unic pentru activitățile de 
solidaritate din întreaga Uniune și dincolo 
de frontierele acesteia. Ar trebui să se 
asigure coerența și complementaritatea cu 
alte politici și programe relevante ale 
Uniunii. Corpul european de solidaritate se 
bazează pe punctele forte și pe sinergiile 
programelor anterioare și ale celor 
existente, în principal ale Serviciului 
european de voluntariat și ale inițiativei 
Voluntari UE pentru ajutor umanitar. De 
asemenea, acesta completează eforturile 
depuse de statele membre pentru a sprijini 
tinerii și pentru a facilita tranziția acestora 
de la școală către locul de muncă în cadrul 
Garanției pentru tineret, oferindu-le 
oportunități suplimentare de a debuta pe 
piața forței de muncă sub formă de stagii 
sau de locuri de muncă în domenii legate 
de solidaritate, atât în statul membru de 
cetățenie, cât și dincolo de frontierele 
acestuia. De asemenea, se asigură 
complementaritatea cu rețelele existente la 
nivelul Uniunii care sunt relevante pentru 
activitățile din cadrul Corpului european de 
solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În 
plus, ar trebui să se asigure
complementaritatea între sistemele conexe 
existente, în special sistemele naționale de 

(7) Corpul european de solidaritate 
asigură un ghișeu unic pentru activitățile de 
solidaritate din întreaga Uniune și dincolo 
de frontierele acesteia. Ar trebui să se 
asigure coerența și complementaritatea cu 
alte politici, programe și instrumente
relevante ale Uniunii. Corpul european de 
solidaritate se bazează pe punctele forte și 
pe sinergiile programelor anterioare și ale 
celor existente, în principal ale Serviciului 
european de voluntariat și ale inițiativei 
Voluntari UE pentru ajutor umanitar. De 
asemenea, acesta completează eforturile 
depuse de statele membre pentru a sprijini 
tinerii și pentru a facilita tranziția acestora 
de la școală către locul de muncă în cadrul 
unor sisteme precum Garanția pentru 
tineret, oferindu-le oportunități 
suplimentare de a debuta pe piața forței de 
muncă sub formă de stagii sau de locuri de 
muncă în domenii legate de solidaritate, 
atât în statul membru de cetățenie, cât și 
dincolo de frontierele acestuia. De 
asemenea, se asigură complementaritatea 
cu rețelele existente la nivelul Uniunii care 
sunt relevante pentru activitățile din cadrul 
Corpului european de solidaritate, cum ar fi 
Rețeaua europeană a serviciilor publice de 
ocupare a forței de muncă, EURES și 
rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se 
încurajeze complementaritatea și 
cooperarea loială între sistemele conexe 



PE627.020v02-00 6/35 AD\1170497RO.docx

RO

solidaritate și sistemele naționale de
mobilitate pentru tineri, și Corpul european 
de solidaritate, valorificând bunele 
practici, după caz.

existente și Corpul european de 
solidaritate, în special cu sistemele de 
solidaritate, voluntariat, serviciu civic și
mobilitate pentru tineri care acționează la 
nivel național, regional sau local, precum 
și cu prioritățile din domeniul solidarității 
și al tineretului din țările participante, 
după caz, pentru a crește reciproc și a 
intensifica impactul și calitățile acestor 
sisteme și pentru a valorifica bunele 
practici. Corpul european de solidaritate 
nu ar trebui să înlocuiască sistemele 
naționale similare de solidaritate, 
voluntariat, serviciu civic și mobilitate. Ar 
trebui asigurat accesul egal al tuturor 
tinerilor la activitățile naționale de 
solidaritate. Ar trebui încurajate 
parteneriatele cu rețelele europene 
specializate în probleme sociale urgente.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Corpul european de solidaritate 
oferă tinerilor noi oportunități de a 
desfășura activități de voluntariat și de a 
efectua stagii sau activități profesionale în 
domenii legate de solidaritate, precum și de 
a concepe și a elabora proiecte de 
solidaritate din proprie inițiativă. Aceste 
oportunități contribuie la consolidarea 
dezvoltării personale, educaționale, 
sociale, civice și profesionale a tinerilor. 
De asemenea, Corpul european de 
solidaritate sprijină activitățile de 
comunicare în rețea pentru participanții și 
organizațiile Corpului european de 
solidaritate, precum și măsurile de 
asigurare a calității activităților sprijinite și 
de consolidare a validării rezultatelor 
învățării. Astfel, Corpul european de 
solidaritate va contribui, de asemenea, la 
cooperarea europeană care prezintă 
importanță pentru tineri și la acțiunile de 
sensibilizare cu privire la impactul pozitiv 

(9) Corpul european de solidaritate 
oferă tinerilor noi oportunități de a 
desfășura activități de voluntariat și de a 
efectua stagii sau activități profesionale în 
domenii legate de solidaritate, precum și de 
a concepe și a elabora proiecte de 
solidaritate din proprie inițiativă. Aceste 
oportunități ar trebui să răspundă nevoilor 
societale nesatisfăcute și să contribuie la 
consolidarea comunităților, precum și la 
dezvoltarea personală, educațională, 
socială, civică și profesională a tinerilor. 
De asemenea, Corpul european de 
solidaritate sprijină activitățile de 
comunicare în rețea pentru participanții și 
organizațiile Corpului european de 
solidaritate, precum și măsurile de 
asigurare a calității activităților sprijinite și 
de consolidare a validării rezultatelor 
învățării. Astfel, Corpul european de 
solidaritate va contribui, de asemenea, la 
cooperarea europeană care prezintă 
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al acestei cooperări. importanță pentru tineri și la acțiunile de 
sensibilizare cu privire la impactul pozitiv 
al acestei cooperări. Totodată, acesta ar 
trebui să contribuie la sprijinirea și 
consolidarea organizațiilor existente care 
desfășoară acțiuni de solidaritate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială, civică și profesională 
a cetățenilor și pot lua forma unor activități 
de voluntariat, stagii și locuri de muncă, 
proiecte sau activități de comunicare în 
rețea, desfășurate în legătură cu diferite 
domenii, precum educația și formarea 
profesională, ocuparea forței de muncă, 
egalitatea de gen, antreprenoriatul - în 
special antreprenoriatul social, cetățenia și 
participarea democratică, protecția 
mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 
climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea 
pentru apărarea împotriva acestora și 
recuperarea în caz de dezastru, agricultura 
și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse 
alimentare și nealimentare, sănătatea și 
bunăstarea personală, creativitatea și 
cultura, educația fizică și sportul, asistența 
socială și bunăstarea socială, primirea și 
integrarea resortisanților țărilor terțe, 
cooperarea și coeziunea teritorială și 
cooperarea transfrontalieră. Aceste 
activități de solidaritate ar trebui să includă 
o dimensiune solidă de învățare și formare, 
asigurată prin intermediul unor activități 
pertinente care ar putea fi oferite 
participanților înaintea, în timpul și după 
încheierea activității de solidaritate.

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială, civică și profesională 
a cetățenilor și pot lua forma unor activități 
de voluntariat, stagii și locuri de muncă, 
proiecte sau activități de comunicare în 
rețea, desfășurate în legătură cu diferite 
domenii, precum educația și formarea 
profesională, incluziunea socială și 
integrarea persoanelor cu dizabilități, 
ocuparea forței de muncă, egalitatea de 
gen, antreprenoriatul - în special 
antreprenoriatul social, cetățenia și 
participarea democratică, protecția 
mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 
climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea 
pentru apărarea împotriva acestora și 
recuperarea în caz de dezastru, agricultura 
și dezvoltarea rurală, furnizarea de produse 
alimentare și nealimentare, sănătatea și 
bunăstarea personală, creativitatea și 
cultura, protejarea patrimoniului, educația 
fizică și sportul, asistența socială și 
bunăstarea socială, asistența pentru 
tineret, primirea și integrarea 
resortisanților țărilor terțe, cooperarea și 
coeziunea teritorială și cooperarea 
transfrontalieră. Aceste activități de 
solidaritate ar trebui să includă o 
dimensiune solidă de învățare și formare, 
asigurată prin intermediul unor activități 
pertinente care ar putea fi oferite 
participanților înaintea, în timpul și după 
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încheierea activității de solidaritate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Activitățile de voluntariat (atât pe 
teritoriul Uniunii, cât și dincolo de 
frontierele acesteia) constituie o bogată 
experiență în contextul învățării non-
formale și informale, care sporește 
dezvoltarea personală, socioeducațională și 
profesională a tinerilor, cetățenia activă și 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile de voluntariat nu ar trebui să 
aibă un efect negativ asupra locurilor de 
muncă remunerate potențiale sau existente 
și nici nu ar trebui să fie considerate ca un 
substitut al acestora. Comisia și statele 
membre ar trebui să coopereze în ceea ce 
privește politicile de voluntariat în 
domeniul tineretului prin metoda deschisă 
de coordonare.

(11) Activitățile de voluntariat (atât pe 
teritoriul Uniunii, cât și dincolo de 
frontierele acesteia) constituie o bogată 
experiență în contextul învățării non-
formale și informale, care sporește 
dezvoltarea personală, socioeducațională și 
profesională a tinerilor, cetățenia activă, 
participarea democratică și capacitatea de 
inserție profesională. Voluntariatul ar 
trebui să se desfășoare pe baza unui acord 
scris de voluntariat, iar activitățile de 
voluntariat nu ar trebui să aibă un efect 
negativ asupra locurilor de muncă 
remunerate potențiale sau existente și nici 
nu ar trebui să fie considerate ca un 
substitut al acestora. Comisia și statele 
membre ar trebui să coopereze în ceea ce 
privește politicile de voluntariat în 
domeniul tineretului prin metoda deschisă 
de coordonare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Stagiile și locurile de muncă în 
domenii legate de solidaritate pot oferi 
tinerilor oportunități suplimentare de a 
debuta pe piața muncii, contribuind în 
același timp la abordarea principalelor 
provocări societale. Acest lucru poate 
contribui la stimularea capacității de 
inserție profesională și a productivității 
tinerilor, facilitând în același timp
tranziția acestora de la școală către locul 
de muncă, ceea ce este esențial pentru a le 

(12) Stagiile și locurile de muncă ușor 
accesibile ar trebui să fie separate clar de 
voluntariat, atât din punct de vedere 
financiar, cât și organizatoric. Stagiile nu 
ar trebui să conducă niciodată la 
substituirea unui loc de muncă. Totuși, 
stagiile și locurile de muncă remunerate 
pot stimula tinerii defavorizați și tinerii cu 
mai puține oportunități să participe la 
activități legate de solidaritate la care, în 
alte condiții, poate nu ar avea acces, 
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spori șansele pe piața forței de muncă. 
Activitățile de stagiu propuse în cadrul 
Corpului european de solidaritate respectă 
principiile de calitate stabilite în 
Recomandarea Consiliului privind un 
cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și 
locurile de muncă oferite constituie o 
piatră de temelie pentru tineri la intrarea 
pe piața muncii și, prin urmare, sunt 
însoțite de un sprijin adecvat acordat după 
încheierea activității. Stagiile și activitățile 
sunt facilitate de actorii relevanți de pe 
piața forței de muncă, în special de 
serviciile publice și private de ocupare a 
forței de muncă, de partenerii sociali și de 
camerele de comerț, și sunt remunerate de 
către organizațiile participante. În calitate
de organizații participante, acestea ar
trebui să solicite finanțare prin intermediul 
organismului competent de punere în 
aplicare a Corpului european de 
solidaritate, astfel încât să acționeze ca 
intermediari între tinerii participanți și 
angajatorii care oferă stagii și locuri de 
muncă în sectoare legate de solidaritate.

oferind totodată o valoare adăugată 
europeană clară, prin contribuția la 
rezolvarea provocărilor sociale neluate în 
considerare și la consolidarea 
comunităților locale. Stagiile pot facilita
tranziția tinerilor de la școală către locul de 
muncă și pot contribui la stimularea 
capacității lor de inserție profesională, 
ceea ce este esențial pentru a realiza 
integrarea durabilă a acestora pe piața 
forței de muncă. Stagiile și locurile de 
muncă oferite constituie o piatră de 
temelie pentru tineri la intrarea pe piața 
muncii. Stagiile și locurile de muncă 
oferite în cadrul Corpului european de 
solidaritate ar trebui să fie întotdeauna 
plătite de organizația participantă care 
găzduiește sau angajează participantul.
Stagiile ar trebui să se bazeze pe un acord 
scris de voluntariat, în conformitate cu 
dreptul aplicabil din țara în care se 
desfășoară stagiul, după caz, și ar trebui 
să urmeze principiile enunțate în 
Recomandarea Consiliului 
din 10 martie 2014 privind un cadru de 
calitate pentru stagii, care trebuie să fie 
întotdeauna remunerate și bazate pe un 
acord scris21. Locurile de muncă ar trebui 
să se bazeze pe un contract de muncă în 
conformitate cu dreptul național sau cu 
contractele colective de muncă, ori cu 
ambele, aplicabile în țara participantă în 
care se află locul de muncă. Sprijinul 
financiar oferit organizațiilor participante 
care oferă locuri de muncă nu ar trebui 
să depășească 12 luni. Organizațiile 
participante ar trebui să solicite finanțare 
prin intermediul organismului competent 
de punere în aplicare a Corpului 
european de solidaritate, astfel încât să 
acționeze ca intermediari între tinerii 
participanți și angajatorii care oferă stagii 
și locuri de muncă în sectoare legate de 
solidaritate. Stagiile și locurile de muncă 
ar trebui să fie însoțite de o pregătire 
adecvată, de formare la locul de muncă și 
de sprijin post-plasament legate de 
participarea participantului. Stagiile și 
locurile de muncă ar putea fi facilitate de 
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actorii relevanți de pe piața forței de 
muncă, în special de serviciile publice și 
private de ocupare a forței de muncă, de 
partenerii sociali și de camerele de 
comerț, precum și de organizațiile 
membre ale EURES, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 2016/589 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului21a, în cazul activităților 
transfrontaliere.

__________________ __________________

21 Recomandarea Consiliului din 15 
martie 2018 privind un Cadru european 
privind ucenicii de calitate și eficace (JO 
C 153, 2.5.2018, p. 1).

21 Recomandarea Consiliului din 14 
martie 2014 privind un cadru de calitate 
pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

21aRegulamentul (UE) 2016/589 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 aprilie 2016 privind o rețea 
europeană de servicii de ocupare a forței 
de muncă (EURES), accesul lucrătorilor 
la servicii de mobilitate și integrarea mai 
bună a piețelor forței de muncă și de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 
107, 22.4.2016, p. 1).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui făcute eforturi pentru a 
asigura faptul că stagiile și locurile de 
muncă sunt oferite tuturor tinerilor, în 
special tinerilor cu mai puține 
oportunități de a participa la activități 
legate de solidaritate, inclusiv celor cu 
dizabilități, celor defavorizați din punct de 
vedere social sau cultural, migranților și 
celor care locuiesc în zone rurale izolate 
și în regiunile ultraperiferice ale Uniunii. 
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Spiritul de inițiativă al tinerilor 
reprezintă un atu important pentru societate 
și pentru piața forței de muncă. Corpul 
european de solidaritate contribuie la 
promovarea acestui aspect, oferind tinerilor 
oportunitatea de a concepe și a pune în 
aplicare propriile proiecte destinate să 
abordeze provocări specifice în beneficiul 
comunităților lor locale. Aceste proiecte 
oferă ocazia de a testa idei și de a sprijini 
tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor 
de solidaritate. Proiectele respective 
servesc, de asemenea, drept rampă de 
lansare pentru implicarea ulterioară în 
activități de solidaritate și sunt un prim pas 
în a încuraja participanții la Corpul 
european de solidaritate să se implice în 
activități profesionale independente sau să 
creeze asociații, organizații 
neguvernamentale sau alte organisme 
active în domeniul solidarității, în sectorul 
non-profit și în cel al tineretului.

(13) Spiritul de inițiativă al tinerilor și 
cetățenia activă a acestora reprezintă un 
atu important pentru societate și pentru 
piața forței de muncă. Corpul european de 
solidaritate contribuie la promovarea 
acestui aspect, oferind tinerilor 
oportunitatea de a concepe și a pune în 
aplicare propriile proiecte destinate să 
abordeze provocări specifice în beneficiul 
comunităților lor locale. Proiectele 
respective ar trebui să fie o ocazie pentru 
tineri de a dezvolta soluții inovatoare și de 
a testa idei într-un mod sustenabil, și de a 
sprijini tinerii să fie ei înșiși promotorii
acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea 
servi, de asemenea, drept rampă de lansare 
pentru implicarea ulterioară în activități de 
solidaritate și ar putea fi un prim pas în a 
încuraja participanții la Corpul european de 
solidaritate să se implice în 
antreprenoriatul social sau ca voluntari în
asociații, organizații neguvernamentale 
(ONG-uri), organizații de tineret sau alte 
organisme active în domeniul solidarității, 
în sectorul non-profit, în cel al tineretului și 
al persoanelor cu dizabilități, și să 
înființeze propriile asociații. Sprijinul 
post-plasament va urmări să sprijine 
tinerii să rămână implicați și activi în 
sectorul solidarității, inclusiv prin 
implicarea în asociații, cooperative, 
întreprinderi sociale, organizații de tineret 
și centre comunitare, precum și în 
sectorul de sprijinire a persoanelor cu 
dizabilități.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Tinerii și organizațiile care 
participă la Corpul european de solidaritate 
ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la 
o comunitate de persoane și entități care se 
angajează să sporească solidaritatea în 
întreaga Europă. În același timp, 
organizațiile participante au nevoie de 
sprijin pentru a-și consolida capacitățile de 
a oferi activități de calitate unui număr din 
ce în ce mai mare de participanți. Corpul 
european de solidaritate sprijină activitățile 
de comunicare în rețea care vizează 
consolidarea implicării tinerilor și a 
organizațiilor participante în această 
comunitate, promovarea unui spirit al 
Corpului european de solidaritate, precum 
și încurajarea schimbului de practici și 
experiențe utile. De asemenea, aceste 
activități contribuie la creșterea gradului de 
sensibilizare în ceea ce privește Corpul 
european de solidaritate în rândul actorilor 
publici și privați, precum și la colectarea de 
feedback din partea participanților și a 
organizațiilor participante cu privire la 
punerea în aplicare a Corpului european de 
solidaritate.

(14) Tinerii și organizațiile care 
participă la Corpul european de solidaritate 
ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la 
o comunitate de persoane și entități care se 
angajează să sporească solidaritatea în 
întreaga Europă. În același timp, 
organizațiile participante au nevoie de 
sprijin pentru a-și consolida capacitățile de 
a oferi activități de calitate unui număr din 
ce în ce mai mare de participanți. Corpul 
european de solidaritate sprijină activitățile 
de comunicare în rețea care vizează 
consolidarea implicării tinerilor și a 
organizațiilor participante în această 
comunitate, promovarea unui spirit al 
Corpului european de solidaritate, precum 
și încurajarea schimbului de practici și 
experiențe optime. De asemenea, aceste 
activități contribuie la creșterea gradului de 
sensibilizare în ceea ce privește Corpul 
european de solidaritate în rândul actorilor 
publici și privați, precum și la colectarea de 
feedback din partea participanților și a 
organizațiilor participante cu privire la 
punerea în aplicare a Corpului european de 
solidaritate.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O atenție deosebită ar trebui 
acordată asigurării calității activităților și a 
altor oportunități create de Corpul 
european de solidaritate, în special 
oferindu-le participanților cursuri de 
formare, asistență lingvistică, o asigurare, 
sprijin administrativ și sprijin după 
încheierea activității și validând 
cunoștințele, abilitățile și competențele 
dobândite prin experiența în cadrul 
Corpului european de solidaritate. 

(15) O atenție deosebită ar trebui 
acordată asigurării calității activităților de 
solidaritate și a altor oportunități create de 
Corpul european de solidaritate, în special 
oferindu-le participanților cursuri de 
formare online și offline și asistență 
lingvistică într-o manieră care să respecte 
principiul multilingvismului, o asigurare, 
sprijin administrativ și sprijin după 
încheierea activității și validând 
cunoștințele, abilitățile și competențele 



AD\1170497RO.docx 13/35 PE627.020v02-00

RO

Securitatea și siguranța voluntarilor rămân 
de o importanță capitală, iar voluntarii nu 
ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni 
desfășurate în zone de conflicte armate 
internaționale sau fără caracter 
internațional.

dobândite prin experiența în cadrul 
Corpului european de solidaritate. Aceste 
măsuri de sprijin ar trebui să fie 
concepute și acordate în colaborare cu 
organizațiile de tineret și alte organizații 
fără scop lucrativ și cu organizațiile 
societății civile, pentru a profita de 
experiența acestora în domeniu. Aceste 
măsuri de sprijin ar trebui să ia în 
considerare mediul și natura activităților 
desfășurate de participanți, acordând o 
atenție deosebită riscurilor potențiale.
Securitatea și siguranța participanților, în 
special în cazul în care aceștia sunt copii 
și persoane aflate în situații vulnerabile,
rămân de o importanță capitală, iar 
voluntarii nu ar trebui să fie mobilizați 
pentru operațiuni desfășurate în zone de 
conflicte armate internaționale sau fără 
caracter internațional, nici pentru facilități 
care încalcă standardele internaționale în 
materie de drepturile omului și/sau 
politicile Uniunii, cum ar fi angajamentul 
de a pune capăt instituționalizării copiilor 
și măsurile care interzic utilizarea 
fondurilor ESI pentru întreținerea 
instituțiilor rezidențiale. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În cazul unor activităților de 
solidaritate în cadrul cărora se lucrează 
cu copii, doar participanții care dețin 
calificări relevante directe pot lucra direct 
cu copiii, și ar trebui să parcurgă 
proceduri de formare în materie de 
protecție a copilului și de verificare 
înainte de începerea activității lor. Pe 
durata activității ar trebui puse în aplicare 
politici și proceduri adecvate pentru 
protecția copiilor și a participanților, iar 
aceștia din urmă ar trebui să fie 
monitorizați constant, pentru a se asigura 
aplicarea eficace a politicilor de protecție 
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a copilului. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura faptul că 
activitățile Corpului european de 
solidaritate au un impact asupra dezvoltării 
personale, educaționale, sociale, civice și 
profesionale a participanților, cunoștințele, 
abilitățile și competențele care constituie 
rezultate ale învățării ca urmare a activității 
ar trebui identificate și documentate în mod 
corespunzător, în funcție de circumstanțele 
și particularitățile de la nivel național, în 
conformitate cu Recomandarea Consiliului 
din 20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale22.

(16) Pentru a asigura faptul că 
activitățile Corpului european de 
solidaritate au un impact asupra dezvoltării 
personale, educaționale, sociale, civice și 
profesionale a participanților, cunoștințele, 
abilitățile și competențele care constituie 
rezultate ale învățării ca urmare a activității 
ar trebui identificate și documentate în mod 
corespunzător, în funcție de circumstanțele 
și particularitățile de la nivel național, în 
conformitate cu Recomandarea Consiliului 
din 20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale22. În 
acest scop, ar trebui să se încurajeze, 
după caz, utilizarea unor instrumente 
eficace la nivelul Uniunii și la nivel 
național pentru recunoașterea învățării 
non-formale și informale, precum 
Youthpass și Europass.

__________________ __________________

22 Recomandarea Consiliului din 
20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale (JO 
C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

22 Recomandarea Consiliului din 
20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale (JO 
C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui instituită o etichetă de 
calitate, care să asigure respectarea de către 
organizațiile participante a principiilor și 
cerințelor Corpului european de 
solidaritate, în ceea ce privește drepturile și 

(17) Ar trebui instituită o etichetă de 
calitate, care să asigure respectarea de către 
organizațiile participante a principiilor și 
cerințelor Corpului european de 
solidaritate. Ar trebui instituite etichete de 
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responsabilitățile care le revin în toate 
etapele experienței de solidaritate. 
Obținerea unei etichete de calitate 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
participare, dar nu ar trebui să conducă în 
mod automat la finanțare în cadrul 
Corpului european de solidaritate.

calitate separate pentru voluntariat și 
pentru stagii și locuri de muncă, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
fiecărui element, care să asigure 
respectarea eficace și sistematică de către 
organizațiile participante a principiilor și 
cerințelor Corpului european de 
solidaritate în ceea ce privește drepturile și 
responsabilitățile care le revin în toate 
etapele experienței de solidaritate. 
Obținerea unei etichete de calitate ar trebui 
să reprezinte o condiție prealabilă pentru 
participare, dar nu ar trebui să conducă în 
mod automat la finanțare în cadrul 
Corpului european de solidaritate. Procesul 
care conduce la atribuirea unei etichete 
de calitate nu ar trebui să creeze 
birocrație suplimentară, care ar descuraja 
organizațiile și întreprinderile private să 
ofere contribuții Corpului european de 
solidaritate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Portalul Corpului european de 
solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod 
continuu pentru a asigura un acces ușor la 
Corpul european de solidaritate și pentru a 
oferi un ghișeu unic persoanelor și 
organizațiilor interesate în ceea ce privește, 
printre altele, înregistrarea, identificarea și 
corelarea profilurilor și a oportunităților, 
comunicarea în rețea și schimburile 
virtuale, formarea online, sprijinul în 
domeniul lingvistic și după încheierea 
activității, precum și alte funcționalități 
utile care ar putea apărea în viitor.

(23) Portalul Corpului european de 
solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod 
continuu pentru a asigura un acces ușor, 
care să fie accesibil și pentru persoanele 
cu handicap, la Corpul european de 
solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic 
persoanelor și organizațiilor interesate în 
ceea ce privește, printre altele, 
înregistrarea, identificarea și corelarea 
profilurilor și a oportunităților, 
comunicarea în rețea și schimburile 
virtuale, formarea online, sprijinul în 
domeniul lingvistic și după încheierea 
activității, precum și alte funcționalități 
utile care ar putea apărea în viitor.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Este esențial ca, pentru buna 
funcționare a programului și pentru 
desfășurarea în timp util a acțiunilor, în 
cadrul programelor de lucru ale Corpului 
european de solidaritate, să se instituie 
mecanisme care să garanteze că ofertele 
sunt prezentate tinerilor înregistrați într-
un interval de timp rezonabil și relativ 
previzibil. Prin urmare, ar trebui ca 
persoanelor înregistrate să li se transmită 
informații și actualizări periodice în 
legătură cu plasamentele disponibile și 
organizațiile participante implicate activ, 
pentru a le stimula angajamentul față de 
Corpul european de solidaritate după 
înregistrarea acestora, oferindu-le, de 
asemenea, posibilitatea de a intra în 
contact în mod direct cu actorii implicați 
în domeniul solidarității, atât la nivel 
național, cât și la nivel european.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Ar trebui să se acorde o atenție 
specială asigurării faptului că activitățile 
sprijinite de Corpul european de 
solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, 
în special celor mai defavorizați. Ar 
trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se 
promova incluziunea socială, participarea 
tinerilor defavorizați, precum și pentru a se 
ține seama de constrângerile impuse de 
izolarea geografică a mai multor regiuni 
rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a 
țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod 
similar, țările participante ar trebui să 

(28) Ar trebui să se acorde o atenție 
specială asigurării faptului că activitățile 
sprijinite de Corpul european de 
solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, 
în special tinerilor cu mai puține 
oportunități, astfel cum se precizează în 
detaliu în Strategia privind incluziunea și 
diversitatea, dezvoltată și aplicată în 
cadrul programului Erasmus+ în 
domeniul tineretului. Ar trebui să se ia 
măsuri speciale, de exemplu, formate 
adecvate pentru activitățile de solidaritate 
și orientare personalizată, pentru a se 
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depună eforturi pentru a adopta toate 
măsurile corespunzătoare în vederea 
eliminării obstacolelor juridice și 
administrative din calea bunei funcționări a 
Corpului european de solidaritate. În acest 
mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde 
este posibil și fără a aduce atingere acquis-
ului Schengen și dreptului Uniunii privind 
intrarea și șederea resortisanților țărilor 
terțe, problemele administrative care 
îngreunează obținerea vizelor și a 
permiselor de ședere, inclusiv prin 
eliberarea unui card european de asigurări 
sociale de sănătate în cazul activităților 
transfrontaliere desfășurate în Uniunea 
Europeană.

promova incluziunea socială, participarea 
tinerilor defavorizați și tinerilor cu 
dizabilități, precum și pentru a se ține 
seama de constrângerile impuse de izolarea 
geografică a mai multor regiuni rurale și 
ultraperiferice ale Uniunii și a țărilor și 
teritoriilor de peste mări. În mod similar, 
țările participante ar trebui să depună 
eforturi pentru a adopta toate măsurile 
corespunzătoare în vederea eliminării 
obstacolelor juridice și administrative din 
calea bunei funcționări a Corpului 
european de solidaritate. În acest mod ar 
trebui să fie soluționate, acolo unde este 
posibil și fără a aduce atingere acquis-ului 
Schengen și dreptului Uniunii privind 
intrarea și șederea resortisanților țărilor 
terțe, problemele administrative care 
îngreunează obținerea vizelor și a 
permiselor de ședere, inclusiv prin 
eliberarea unui card european de asigurări 
sociale de sănătate în cazul activităților 
transfrontaliere desfășurate în Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În scopul de a realiza mai bine 
obiectivele programului, Comisia, statele 
membre și agențiile naționale ar trebui, de 
preferință, să conlucreze îndeaproape, în 
parteneriat cu organizațiile 
neguvernamentale, cu organizațiile de 
tineret și cu părțile interesate de la nivel 
local care au cunoștințe de specialitate și 
experiență în materie de acțiuni de 
solidaritate.

(39) În scopul de a realiza mai bine 
obiectivele programului, Comisia, statele 
membre și agențiile naționale ar trebui să 
conlucreze îndeaproape, în parteneriat cu 
organizațiile neguvernamentale, cu 
organizațiile de tineret, cu organizațiile 
care reprezintă persoanele cu handicap și 
cu părțile interesate de la nivel local care 
au cunoștințe de specialitate și experiență 
în materie de acțiuni de solidaritate.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a asigura o mai mare 
eficiență a comunicării către public și o 
sinergie mai amplă și mai puternică între 
activitățile de comunicare întreprinse la 
inițiativa Comisiei, resursele alocate 
acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la acoperirea 
comunicării instituționale a priorităților 
politice ale Uniunii, dacă acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament.

(40) Pentru a asigura o mai mare 
eficiență a comunicării către public și o 
sinergie mai amplă și mai puternică între 
activitățile de comunicare întreprinse la 
inițiativa Comisiei, resursele alocate 
acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la acoperirea, în 
mod accesibil, a comunicării instituționale 
a priorităților politice ale Uniunii dacă 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „activitate de solidaritate” înseamnă 
o activitate temporară de înaltă calitate care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Corpului european de solidaritate, care 
poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, 
a locurilor de muncă, a proiectelor de 
solidaritate și a activităților de comunicare 
în rețea în diferite domenii, inclusiv cele 
menționate la alineatul (13), și care asigură 
valoarea adăugată europeană și respectarea 
reglementărilor în materie de sănătate și de 
siguranță;

(1) „activitate de solidaritate” înseamnă 
o activitate temporară de înaltă calitate care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Corpului european de solidaritate, care 
poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, 
a locurilor de muncă, a proiectelor de 
solidaritate și a activităților de comunicare 
în rețea în diferite domenii, inclusiv cele 
menționate la alineatul (13), care asigură 
valoarea adăugată europeană și respectarea 
reglementărilor în materie de sănătate și de 
siguranță și care nu cuprinde activități 
care încalcă standardele internaționale în 
materie de drepturile omului și politicile 
UE, cum ar fi angajamentul de a pune 
capăt instituționalizării copiilor și a 
persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
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Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „tineri cu oportunități reduse” 
înseamnă tineri confruntați cu obstacole 
care, din motive economice, sociale, 
culturale, geografice, de sănătate sau din 
motive precum handicapurile și
dificultățile educaționale, îi împiedică să 
aibă acces efectiv la oportunitățile oferite 
de program;

(4) „tineri cu oportunități reduse” 
înseamnă tineri confruntați cu obstacole 
care, din motive economice, sociale, 
culturale, geografice, de sănătate sau din 
motive precum handicapurile, dificultățile 
educaționale sau faptul că au crescut într-
o instituție rezidențială, îi împiedică să 
aibă acces efectiv la oportunitățile oferite 
de program;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „organizație participantă” înseamnă 
orice entitate publică sau privată, indiferent 
dacă este locală, regională, națională sau 
internațională, care a obținut eticheta de 
calitate a Corpului european de solidaritate;

(5) „organizație participantă” înseamnă 
orice entitate publică sau privată, indiferent 
dacă este locală, regională, națională sau 
internațională, cu sau fără scop lucrativ, 
care a obținut eticheta de calitate a 
Corpului european de solidaritate, ceea ce 
garantează că această entitate este în 
măsură să desfășoare activități de 
solidaritate în conformitate cu obiectivele 
Corpului european de solidaritate și că 
oferă o oportunitate de voluntariat, un 
stagiu sau un loc de muncă unui 
participant sau că implementează și 
sprijină alte activități în cadrul Corpului 
european de solidaritate;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „voluntariat” înseamnă o activitate 
de solidaritate care se desfășoară sub
forma unei activități voluntare 

(6) „voluntariat” înseamnă o activitate 
de solidaritate care ia forma unei activități 
voluntare neremunerate pe o perioadă de 
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neremunerate pe o perioadă de cel mult 12 
luni;

cel mult 12 luni și care oferă tinerilor 
oportunitatea de a contribui la activitatea 
organizațiilor implicate în activități de 
solidaritate în avantajul comunităților în 
care se desfășoară activitățile;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „stagiu” înseamnă o activitate de 
solidaritate desfășurată pe o perioadă de 
două până la șase luni care se poate 
prelungi o singură dată, pentru o durată 
maximă de 12 luni, oferită și remunerată de 
organizația participantă care găzduiește 
participantul la Corpul european de 
solidaritate;

(7) „stagiu” înseamnă o activitate de 
solidaritate care ia forma unei experiențe 
practice de lucru în cadrul unei 
organizații participante, desfășurată pe o 
perioadă de trei până la șase luni care se 
poate prelungi o singură dată, pentru o 
durată maximă de 12 luni, oferită și 
remunerată de organizația participantă care 
găzduiește participantul la Corpul european 
de solidaritate și care implică o 
componentă de învățare, pentru 
dobândirea de competențe și experiență 
relevante;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „loc de muncă” înseamnă o 
activitate de solidaritate desfășurată pe o 
perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, 
remunerată de organizația participantă care 
angajează participantul la Corpul european 
de solidaritate;

(8) „loc de muncă” înseamnă o 
activitate de solidaritate remunerată, 
desfășurată pe o perioadă cuprinsă între 3
și 12 luni, care include o componentă de 
învățare și de formare profesională, se 
bazează pe un contract scris și este oferită 
și remunerată de organizația participantă 
care angajează participantul la Corpul 
european de solidaritate, fără a înlocui sau 
a substitui o oportunitate de angajare 
existentă;
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „etichetă de calitate” înseamnă 
certificarea atribuită unei organizații 
participante dispuse să ofere activități de 
solidaritate în cadrul Corpului european de 
solidaritate, îndeplinind rolul de gazdă
și/sau un rol de susținere;

(10) „etichetă de calitate” înseamnă 
certificarea atribuită unei organizații 
dispuse să ofere activități de solidaritate 
având fie funcție de gazdă, fie funcție de 
susținere, inclusiv funcție de trimitere, 
sau ambele, care certifică faptul că 
organizația este în măsură să asigure 
calitatea activităților de solidaritate în 
conformitate cu principiile și obiectivele
Corpului european de solidaritate și care 
îndeplinește cerințele specifice necesare 
în funcție de tipul de activitate de 
solidaritate și de funcția organizației; se 
creează etichete de calitate separate 
pentru voluntariat și pentru stagii și 
locuri de muncă;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

Obiectivele programului Obiectivele programului

1. Obiectivul general al programului 
este de a spori implicarea tinerilor și a 
organizațiilor în activități de solidaritate 
accesibile și de înaltă calitate, contribuind 
astfel la consolidarea coeziunii, a 
solidarității și a democrației în Uniune și
dincolo de frontierele acesteia și oferind, 
în același timp, un răspuns la provocările 
societale și umanitare pe teren, cu accent 
deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

1. Obiectivul general al programului 
este de a promova solidaritatea, 
democrația și coeziunea în Uniune și 
dincolo de frontierele acesteia, de a 
sprijini comunitățile și de a oferi un 
răspuns la provocările societale și 
umanitare pe teren, cu accent deosebit pe 
promovarea incluziunii sociale și a 
participării democratice, sporind 
implicarea tinerilor și a organizațiilor în 
activități de solidaritate accesibile și de 
înaltă calitate.
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2. Obiectivul specific al programului 
constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor 
cu oportunități reduse, ocazii ușor 
accesibile de a se implica în activități de 
solidaritate în Europa și în restul lumii, 
îmbunătățind și validând, în același timp, 
în mod corespunzător competențele 
acestora, precum și facilitându-le 
capacitatea de inserție profesională și 
tranziția către piața muncii.

2. Obiectivul specific al programului 
constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor 
cu oportunități reduse, ocazii ușor 
accesibile de a se implica în activități de 
solidaritate în Europa și în restul lumii, 
îmbunătățind și validând, în același timp, 
în mod corespunzător competențele 
acestora și dezvoltându-le competențele, 
precum și facilitându-le capacitatea de 
inserție profesională și tranziția către piața 
muncii.

3. Obiectivele programului se 
realizează prin următoarele categorii de 
acțiuni:

3. Obiectivele programului se 
realizează prin următoarele categorii de 
acțiuni:

(a) participarea tinerilor la activități
de solidaritate care urmăresc să ofere un 
răspuns la provocări societale, astfel cum 
se menționează la articolul 6;

(a) activități de solidaritate care 
urmăresc să ofere un răspuns la provocări 
societale, astfel cum se menționează la 
articolul 6;

(b) participarea tinerilor la activități 
de solidaritate legate de furnizarea de 
ajutor umanitar (Corpul voluntar european 
de ajutor umanitar), astfel cum se 
menționează la articolul 10.

(b) Corpul voluntar european de ajutor 
umanitar, astfel cum se menționează la 
articolul 10.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stagiile și locurile de muncă, astfel 
cum se menționează la articolul 8;

(b) stagiile și locurile de muncă de 
înaltă calitate, astfel cum se menționează 
la articolul 8; 

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) punerea în aplicare a unei 
abordări care să vizeze implicarea tinerilor 
din medii diferite;

(d) incluziunea și capacitatea efectivă 
de implicare a tinerilor din medii diferite, 
inclusiv a celor cu dizabilități;
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Acțiuni comune ambelor categorii Acțiuni comune ambelor categorii

1. Activitățile de comunicare în rețea, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) litera 
(d), au drept scop:

1. Activitățile de comunicare în rețea, 
menționate la articolul 4 alineatul (1) litera 
(d), au drept scop:

(a) să consolideze capacitățile 
organizațiilor participante de a oferi 
proiecte de bună calitate unui număr tot 
mai mare de participanți la Corpul 
european de solidaritate;

(a) să consolideze capacitățile 
organizațiilor participante de a oferi 
proiecte de înaltă calitate unui număr tot 
mai mare de participanți la Corpul 
european de solidaritate;

(b) să atragă noi participanți – atât din 
rândul tinerilor, cât și al organizațiilor 
participante;

(b) să atragă noi participanți – atât din 
rândul tinerilor, cât și al organizațiilor 
participante;

(ba) să faciliteze accesibilitatea pentru 
persoane cu dizabilități la toate activitățile 
oferite;

(c) să ofere posibilități de a transmite
observații cu privire la activitățile de 
solidaritate, precum și

(c) să transmită observații cu privire la 
activitățile de solidaritate, precum și

(d) să contribuie la schimbul de 
experiențe și la întărirea sentimentului de 
apartenență în rândul persoanelor și 
entităților participante la Corpul european 
de solidaritate și să consolideze astfel 
impactul pozitiv pe care acesta îl are la o 
scară mai largă.

(d) să contribuie la schimbul de 
experiențe și la întărirea sentimentului de 
apartenență în rândul persoanelor și 
entităților participante la Corpul european 
de solidaritate și să consolideze astfel 
impactul pozitiv pe care acesta îl are la o 
scară mai largă.

2. Măsurile de asigurare a calității și 
măsurile de sprijin, menționate la articolul 
4 alineatul (1) litera (e), includ:

2. Măsurile de asigurare a calității și 
măsurile de sprijin, menționate la articolul 
4 alineatul (1) litera (e), includ:

(a) măsurile menite să asigure calitatea 
activităților de voluntariat, a stagiilor sau a 
locurilor de muncă, inclusiv a formării, a 
sprijinului lingvistic, a asigurării 
complementare, a sprijinului anterior sau
ulterior activității de solidaritate, precum și 
utilizarea pe o scară mai largă a 
certificatului Youthpass care identifică și 
atestă competențele dobândite în cursul 

(a) măsurile menite să asigure calitatea 
activităților de voluntariat, a stagiilor, a 
locurilor de muncă sau a proiectelor de 
solidaritate și a egalității de șanse pentru 
toți tinerii din țările participante, inclusiv 
a formării online și offline, a sprijinului 
lingvistic, a protecției copiilor și a 
formării profesionale în materie de 
protecție a copiilor și a verificărilor 
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activităților de solidaritate, pentru 
participanți, și consolidarea capacităților și 
sprijinul administrativ, pentru organizațiile 
participante;

antecedentelor participanților care 
lucrează cu copii, și a sprijinului 
administrativ pentru participanți și 
organizațiile participante, a asigurării 
complementare, a sprijinului anterior și, 
dacă este necesar, ulterior activității de 
solidaritate, precum și utilizarea pe o scară 
mai largă a certificatului Youthpass pentru 
identificarea și atestarea competențelor
dobândite în cursul activităților de 
solidaritate, pentru participanți, și 
consolidarea capacităților și sprijinul 
administrativ, pentru organizațiile 
participante; 

(b) dezvoltarea și menținerea unei
etichete de calitate pentru entitățile dornice 
să ofere activități de solidaritate Corpului 
european de solidaritate;

(b) dezvoltarea și menținerea unor
etichete de calitate separate pentru 
entitățile dornice să ofere activități de 
voluntariat, respectiv stagii sau locuri de 
muncă în cadrul Corpului european de 
solidaritate, pentru a asigura respectarea 
principiilor și cerințelor programului; 

(c) activitățile întreprinse de Centrul de 
resurse al Corpului european de solidaritate 
cu scopul de a sprijini și a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare a acțiunilor 
Corpului european de solidaritate precum 
și de a spori validarea rezultatelor 
acțiunilor respective;

(c) activitățile întreprinse de Centrul de 
resurse al Corpului european de solidaritate 
cu scopul de a sprijini și a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare a acțiunilor 
Corpului european de solidaritate precum 
și de a spori validarea rezultatelor 
acțiunilor respective;

(d) crearea, întreținerea și actualizarea 
portalului Corpului european de 
solidaritate și a altor servicii online 
relevante, precum și a sistemelor necesare 
de asistență IT și a instrumentelor bazate 
pe web.

(d) crearea, întreținerea și actualizarea 
portalului multilingv al Corpului european 
de solidaritate și a altor servicii online 
relevante, precum și a sistemelor necesare 
de asistență IT și a instrumentelor bazate 
pe web.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTICIPAREA TINERILOR LA 
ACTIVITĂȚI DE SOLIDARITATE 
CARE URMĂRESC SĂ OFERE UN 
RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE 
SOCIETALE

ACTIVITĂȚI DE SOLIDARITATE 
CARE URMĂRESC SĂ OFERE UN 
RĂSPUNS LA PROVOCĂRILE 
SOCIETALE
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
categoriei „Participarea tinerilor la 
activități de solidaritate care urmăresc să 
ofere un răspuns la provocări societale” 
contribuie, în special, la consolidarea 
coeziunii, a solidarității și a democrației în 
Uniune și în restul lumii, oferind, în același 
timp, un răspuns la provocările cu care se 
confruntă societatea și depunând un efort 
deosebit în vederea promovării incluziunii 
sociale.

1. Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
categoriei „activități de solidaritate care 
urmăresc să ofere un răspuns la provocări 
societale” contribuie, în special, la 
consolidarea coeziunii, a solidarității și a 
democrației în Uniune și în restul lumii, 
oferind, în același timp, un răspuns la 
provocările cu care se confruntă societatea 
și depunând un efort deosebit în vederea 
promovării incluziunii sociale.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stagiile și locurile de muncă, astfel 
cum se menționează la articolul 8;

(b) stagiile și locurile de muncă de 
înaltă calitate, astfel cum se menționează 
la articolul 8;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Voluntariatul, astfel cum este 
menționat la articolul 4 alineatul (1) litera 
(a), cuprinde o componentă de învățare și 
de formare, nu înlocuiește stagiile sau 
locurile de muncă, nu este echivalat cu 
ocuparea unui loc de muncă și se bazează 
pe un acord scris de voluntariat.

1. Voluntariatul, astfel cum este 
menționat la articolul 4 alineatul (1) litera 
(a), oferă tinerilor oportunitatea de a 
contribui la activitățile cotidiene ale 
organizațiilor în domeniul solidarității, în 
beneficiul final al comunităților în cadrul 
cărora se desfășoară aceste activități, 
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cuprinde o componentă de învățare și de 
formare, nu înlocuiește stagiile sau locurile 
de muncă, nu este echivalat cu ocuparea 
unui loc de muncă și se bazează pe un 
acord scris de voluntariat. 

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 Articolul 8

Stagii și locuri de muncă Stagii și locuri de muncă

1. Stagiul, astfel cum este menționat 
la articolul 4 alineatul (1) litera (b), se 
bazează pe un acord de stagiu în scris, în 
conformitate cu cadrul de reglementare 
aplicabil din țara în care se desfășoară 
stagiul, după caz, și ține seama de 
principiile cadrului de calitate pentru stagii 
(2014/C 88/01). Stagiile nu înlocuiesc 
locurile de muncă.

1. Stagiul, astfel cum este menționat 
la articolul 4 alineatul (1) litera (b), este 
întotdeauna remunerat și se bazează pe un 
acord de stagiu în scris, încheiat la 
începutul stagiului în conformitate cu 
cadrul de reglementare aplicabil din țara în 
care se desfășoară stagiul, după caz, care 
precizează obiectivele educaționale, 
condițiile de lucru, durata stagiului, 
remunerația participantului și drepturile
și obligațiile părților și ține seama de 
principiile cadrului de calitate pentru stagii 
(2014/C 88/01); Stagiile nu înlocuiesc 
locurile de muncă.

2. Locul de muncă, astfel cum este 
menționat la articolul 4 alineatul (1) litera 
(b), se bazează pe un contract de muncă, în 
conformitate cu cadrul național de 
reglementare din țara participantă în care 
este oferit locul de muncă. În cazurile în 
care durata contractului de muncă este mai 
mare de 12 luni, sprijinul financiar pentru 
organizațiile participante care oferă locuri 
de muncă nu depășește 12 luni.

2. Locul de muncă, astfel cum este 
menționat la articolul 4 alineatul (1) litera 
(b), se bazează pe un contract de muncă
scris, care respectă toate termenele și 
condițiile de muncă definite în dreptul
național, în contractele colective de muncă 
aplicabile, sau în ambele astfel de cadre
din țara participantă în care este oferit locul 
de muncă. În cazurile în care durata 
contractului de muncă este mai mare de 12 
luni, sprijinul financiar pentru organizațiile 
participante care oferă locuri de muncă nu 
depășește 12 luni. 

3. Stagiile și locurile de muncă includ 
o componentă de învățare și de formare.

3. Stagiile și locurile de muncă includ 
o componentă de învățare și de formare, 
menită să ajute participantul să 
dobândească o experiență relevantă, 
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pentru a dezvolta competențe utile pentru 
dezvoltarea personală, educațională, 
socială, civică și profesională a 
participanților.

4. Stagiile și locurile de muncă pot 
avea loc într-o altă țară decât țara de 
reședință a participantului (la nivel 
transfrontalier) sau în țara de reședință a 
participantului (la nivel național).

4. Stagiile și locurile de muncă pot 
avea loc într-o altă țară decât țara de 
reședință a participantului (la nivel 
transfrontalier) sau în țara de reședință a 
participantului (la nivel național).

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sprijinul financiar pentru 
activitățile de solidaritate menționate la 
articolele 7 și 8 este, cu titlu indicativ, de 
80 % pentru activitățile de voluntariat și 
pentru proiectele de solidaritate și de 20 % 
pentru stagii sau locuri de muncă, sau 
ambele, cu un maximum de 20 % pentru 
activități desfășurate la nivel național.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în implementarea 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
corporative de tehnologie a informației.

2. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în implementarea 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
corporative de tehnologie a informației.
Această sumă este deopotrivă accesibilă 
pentru toate cele trei componente ale 
programului și este distribuită în funcție 
de necesitățile demonstrabile ale 
proiectelor și activităților relevante.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de 
ani care doresc să participe la Corpul 
european de solidaritate se înregistrează pe 
portalul Corpului european de solidaritate. 
Cu toate acestea, în momentul inițierii unei 
activități de voluntariat, a unui stagiu, a 
ocupării unui loc de muncă sau a unui 
proiect de solidaritate, tânărul trebuie să 
aibă cel puțin 18 ani și cel mult 30 de ani.

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de 
ani care doresc să participe la Corpul 
european de solidaritate se înregistrează pe 
portalul Corpului european de solidaritate, 
care este accesibil și persoanelor cu 
handicap. Cu toate acestea, în momentul 
inițierii unei activități de voluntariat, a unui 
stagiu, a ocupării unui loc de muncă sau a 
unui proiect de solidaritate, tânărul trebuie 
să aibă cel puțin 18 ani.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 Articolul 16

Organizațiile participante Organizațiile participante

1. Corpul european de solidaritate este 
deschis participării entităților publice sau 
private și a organizațiilor internaționale, cu 
condiția ca acestea să fi primit o etichetă de 
calitate a Corpului european de solidaritate.

1. Corpul european de solidaritate este 
deschis participării entităților publice sau 
private și a organizațiilor internaționale, cu 
condiția ca acestea să fi primit o etichetă de 
calitate a Corpului european de solidaritate
care să ateste că oferă activități care sunt 
conforme cu principiile și obiectivele 
Corpului european de solidaritate și 
corespund pe deplin definiției activității de 
solidaritate din prezentul regulament. În 
conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046, granturile nu au 
scopul, nici efectul de a produce profit. 

2. Cererile depuse de entități pentru a 
deveni organizații participante la Corpul 
european de solidaritate sunt evaluate de 
către organismul de punere în aplicare 
competent al Corpului european de 
solidaritate, pe baza principiilor următoare: 
egalitatea de tratament, egalitatea de șanse 
și nediscriminarea, evitarea situațiilor de 

2. Cererile depuse de entități pentru a 
deveni organizații participante la Corpul 
european de solidaritate sunt evaluate de 
către organismul de punere în aplicare 
competent al Corpului european de 
solidaritate, pe baza principiilor următoare: 
egalitatea de tratament, egalitatea de șanse 
și nediscriminarea, evitarea situațiilor de 
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înlocuire a unui loc de muncă; oferirea de 
activități de înaltă calitate cu o dimensiune 
de învățare care se axează pe dezvoltarea 
personală, socioeducațională și 
profesională; modalități adecvate de 
formare, de lucru și de voluntariat; un 
mediu și condiții sigure și decente și 
„principiul nonprofitului” în conformitate 
cu Regulamentul financiar. Principiile 
menționate mai sus permit să se stabilească 
dacă activitățile entității în cauză 
îndeplinesc cerințele Corpului european de 
solidaritate.

înlocuire a unui loc de muncă; oferirea de 
activități de înaltă calitate cu o dimensiune 
de învățare care se axează pe dezvoltarea 
personală, socioeducațională și 
profesională; modalități adecvate de 
formare, de lucru și de voluntariat; un 
mediu și condiții sigure și decente, inclusiv 
politici și proceduri care să asigure 
protecția copiilor pe durata activității; 
respectarea standardelor internaționale în 
materie de drepturile omului; 
angajamentul de a pune capăt 
instituționalizării copiilor și a persoanelor 
cu handicap și „principiul nonprofitului” 
în conformitate cu Regulamentul financiar. 
Principiile menționate mai sus permit să se 
stabilească dacă activitățile entității în 
cauză îndeplinesc cerințele Corpului 
european de solidaritate. Eticheta de 
calitate se atribuie numai organizațiilor 
care se angajează să respecte aceste 
principii. Respectarea se verifică în 
conformitate cu articolele 26 și 27 din 
prezentul regulament. 

3. În urma evaluării, entității 
respective i se poate atribui eticheta de 
calitate a Corpului european de solidaritate. 
Eticheta obținută face obiectul unor 
reevaluări periodice și poate fi revocată.

3. În urma evaluării, entității 
respective i se poate atribui eticheta de 
calitate a Corpului european de solidaritate. 
Eticheta obținută face obiectul unor 
reevaluări periodice sau poate fi 
reevaluată la cererea participanților și 
poate fi revocată. Orice entitate care își 
modifică în mod substanțial activitățile 
comunică acest lucru organismului de 
punere în aplicare competent, în vederea 
unei reevaluări. Procesul de atribuire a 
etichetei de calitate pentru voluntariat este 
diferit de cel utilizat pentru locuri de 
muncă și stagii. 

4. Orice entitate care a primit eticheta 
de calitate a Corpului european de 
solidaritate beneficiază de acces la portalul 
Corpului european de solidaritate atunci 
când îndeplinește rolul de gazdă, un rol de 
susținere sau în ambele situații și poate 
face oferte de activități de solidaritate 
candidaților înscriși.

4. Orice entitate care a primit eticheta 
de calitate a Corpului european de 
solidaritate beneficiază de acces la portalul 
Corpului european de solidaritate atunci 
când îndeplinește rolul de gazdă, un rol de 
susținere sau în ambele situații și poate 
face oferte de activități de solidaritate 
candidaților înscriși.

4a. Organizațiile participante cărora li 
s-a atribuit o etichetă de calitate au acces 
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la o platformă pentru a căuta cu ușurință 
candidați corespunzători, pentru a facilita 
procesul de selecție atât pentru 
participanți, cât și pentru organizațiile 
participante la activități de solidaritate.

4b. Organizațiile participante 
facilitează promovarea Corpului 
european de solidaritate, oferind foștilor 
participanți posibilitatea de a-și împărtăși 
experiența și de a acționa ca ambasadori 
pe lângă următoarea generație potențială 
de participanți la Corpul european de 
solidaritate, prin instituirea unei rețele.

5. Acordarea etichetei de calitate a 
Corpului european de solidaritate nu 
conduce automat la finanțare în cadrul 
Corpului european de solidaritate.

5. Acordarea etichetei de calitate a 
Corpului european de solidaritate nu 
conduce automat la finanțare în cadrul 
Corpului european de solidaritate.

6. Activitățile de solidaritate și 
măsurile conexe de asigurare a calității și 
de sprijin oferite de o organizație 
participantă pot beneficia de finanțare în 
cadrul Corpului european de solidaritate 
sau din alte surse de finanțare care nu 
depind de bugetul Uniunii.

6. Activitățile de solidaritate și 
măsurile conexe de asigurare a calității și 
de sprijin oferite de o organizație 
participantă pot beneficia de finanțare în 
cadrul Corpului european de solidaritate 
sau din alte surse de finanțare care nu 
depind de bugetul Uniunii.

7. În contextul activităților menționate 
la articolul 11, siguranța și securitatea 
voluntarilor sunt o prioritate pentru 
organizațiile participante.

7. În contextul activităților menționate 
la articolul 11, siguranța și securitatea 
voluntarilor sunt o prioritate pentru 
organizațiile participante.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Agențiile naționale menționate la 
articolul 23 elaborează o strategie coerentă
în privința comunicării, a difuzării și a 
exploatării eficace a rezultatelor 
activităților sprijinite în cadrul acțiunilor 
programului pe care le gestionează , 
acordă asistență Comisiei în ceea ce 
privește sarcina sa generală de a difuza 
informații referitoare la program și 
rezultatele sale, inclusiv informații 

3. Agențiile naționale menționate la 
articolul 23 elaborează politici în privința 
comunicării eficace. Astfel de politici 
vizează și tinerii cu mai puține 
oportunități, inclusiv cei din zonele 
izolate, precum și difuzarea și exploatarea 
rezultatelor activităților sprijinite în 
cadrul acțiunilor pe care le gestionează, 
implicând, după caz, și organizațiile de 
tineret și serviciile de informare 
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referitoare la acțiuni și activități 
gestionate la nivel național și la nivelul 
Uniunii și referitoare la rezultatele 
acestora, și informează grupurile-țintă 
relevante cu privire la acțiunile și 
activitățile întreprinse în țara lor.

specializate pentru tineri.

Activitățile de comunicare contribuie, de 
asemenea, la comunicarea priorităților 
politice ale Uniunii, în cazul în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament și prezintă 
valoare adăugată și cresc vizibilitatea 
Uniunii.

Organizațiile participante utilizează 
marca „Corpul european de solidaritate” 
în scopul comunicării și al diseminării 
informațiilor în legătură cu Corpul 
european de solidaritate.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia organizează reuniuni și 
sesiuni de formare periodice cu și pentru 
rețeaua agențiilor naționale pentru a
asigura o punere în aplicare coerentă a 
Corpului european de solidaritate în toate 
țările participante. Comisia se consultă 
periodic cu principalele părți interesate, 
inclusiv cu organizațiile participante, cu 
privire la punerea în aplicare a Corpului 
european de solidaritate.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexă – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii utilizați pentru monitorizare și Corpul european de solidaritate este 
monitorizat îndeaproape pentru a se 
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raportare: evalua măsura în care au fost îndeplinite 
obiectivul general și cele specifice, 
precum și pentru a se verifica realizările, 
rezultatele și impactul acestuia. În acest 
scop, se prevede un cadru minim al 
indicatorilor, care să constituie baza unui 
viitor program detaliat de monitorizare a 
realizărilor, rezultatelor și impactului 
Corpului european de solidaritate, 
inclusiv un set extins de indicatori 
calitativi și cantitativi:

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă Anexă

Indicatorii utilizați pentru monitorizare și 
raportare:

Indicatori de realizare

(a) numărul de participanți la activități
de solidaritate;

(a) numărul de participanți la 
activitățile de voluntariat (naționale și 
transfrontaliere), defalcat pe țară, vârstă, 
gen, pregătire profesională și nivel de 
instruire;

(b) procentul de participanți care 
provin din medii cu oportunități reduse și

(b) numărul de participanți la stagii 
(naționale și transfrontaliere), defalcat pe 
țară, vârstă, gen, pregătire profesională și
nivel de instruire;

(c) numărul de organizații care dețin 
eticheta de calitate a Corpului european
de solidaritate.

(c) numărul de participanți la locurile 
de muncă (naționale și transfrontaliere), 
defalcat pe țară, vârstă, gen, pregătire 
profesională și nivel de instruire;

(ca) numărul de participanți la 
proiectele de solidaritate, defalcat pe țară, 
vârstă, gen, pregătire profesională și nivel 
de instruire;

(cb) numărul de organizații care dețin 
o etichetă de calitate, defalcat pe țară și în 
funcție de finanțarea primită;

(cc) numărul de tineri participanți cu 
mai puține oportunități. Indicatorii de 
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rezultat (indicatorii sintetici);

(cd) numărul participanților care 
raportează rezultate pozitive ale învățării;

(ce) numărul participanților în cazul 
cărora rezultatele învățării au fost 
recunoscute printr-un certificat cum ar fi, 
de exemplu, Youthpass, sau au primit o 
altă formă de recunoaștere oficială a 
participării lor la Corpul european de 
solidaritate;

(cf) gradul general de satisfacție al 
participanților privind calitatea 
activităților;

(cg) numărul de persoane sprijinite 
direct sau indirect prin activități de 
solidaritate.

În plus, se asigură, după caz, coerența cu 
indicatorii-cheie pentru tineret menționați 
în anexa [XX la noul Regulament privind 
Erasmus+].
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