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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Solidaritatea, care se află la temelia Uniunii Europene, este, de asemenea, una dintre valorile 

considerate fundamentale de către europeni. Nu este o exagerare să se afirme că povestea de 

succes a Uniunii Europene se întemeiază pe solidaritate. Are un potențial imens de a crea 

empatie, asistență reciprocă și interacțiuni pozitive atât între națiuni, cât și între persoane. 

Acesta este motivul pentru care ar trebui să susținem și să amplificăm această idee în mințile 

europenilor. 

Raportorul pentru aviz consideră Corpul european de solidaritate drept un instrument excelent 

pentru realizarea acestui obiectiv și, prin urmare, a salutat călduros anunțul referitor la această 

idee în discursul privind starea Uniunii din 14 septembrie 2016, urmat de Comunicarea 

Comisiei „Un Corp european de solidaritate” din 7 decembrie 2016, precum și de o propunere 

legislativă în 1 iunie 2017. Implicarea sporită a tinerilor din toate țările europene în activități 

legate de solidaritate are potențialul de a consolida solidaritatea și coeziunea la nivelul întregii 

Europe, precum și de a contribui la abordarea provocărilor societale și la îndeplinirea nevoilor 

nesatisfăcute în țările și regiunile participante. În plus, va sprijini dezvoltarea personală și 

profesională a tinerilor, care vor dobândi competențe valoroase. 

Raportorul pentru aviz sprijină crearea unui Corp european de solidaritate axat pe două tipuri 

de acțiuni: proiecte de solidaritate și plasamente de voluntariat, pe de o parte, și stagii și 

plasamente în muncă, pe de altă parte. În timp ce primul tip ar trebui să fie, fără îndoială, una 

dintre bazele viitorului Corp european de solidaritate, ultimul tip constituie o șansă importantă 

pentru tineri de a intra pe piața muncii și de a întâlni oportunități pentru locuri de muncă de 

calitate. Prin urmare, raportorul pentru aviz propune să se schimbe puțin repartizarea bugetară 

orientativă între cele două tipuri de acțiuni și să se mărească sprijinul financiar acordat pentru 

posibilitățile de stagiu și de loc de muncă la 30 %. 

Suma globală de 341 500 000 EUR prevăzută pentru implementarea Corpului european de 

solidaritate până la 31 decembrie 2020 va permite mobilizarea unui număr de 100 000 de 

tineri în activități de solidaritate. Raportorul pentru aviz sprijină propunerea Comisiei de a 

mobiliza această sumă din diverse programe existente ale UE, inclusiv, printre altele, 

35 000 000 EUR din Fondul social european. Totuși, consideră că contribuția principală ar 

trebui să provină din creditele programului Erasmus+ destinate finanțării activităților 

Serviciului european de voluntariat (SEV), care ar intra acum sub incidența activităților 

sprijinite în temeiul prezentului regulament. 

Raportorul pentru aviz speră că propunerea se va baza pe experiența și pe cele mai bune 

practici dezvoltate în cadrul SEV și că va dezvolta sinergii și complementarități cu alte 

fonduri și programe ale UE în vederea valorificării în cea mai mare măsură posibilă a 

potențialului său. 

Comisia pentru dezvoltare regională consideră că măsurile de simplificare sunt un factor 

extrem de important de îmbunătățire a eficacității și eficienței proiectelor, care ar urma să fie 

realizate cu sprijin din bugetul UE. De aceea, raportorul pentru aviz a propus unele 

modificări, care respectă acest principiu și garantează că beneficiarii nu vor fi copleșiți de 

cerințe și formalități inutile.  

În încheiere, raportorul pentru aviz consideră că Corpul european de solidaritate va avea o 

influență pozitivă nu doar asupra tinerilor implicați în astfel de activități, ci și asupra 

comunităților locale și regionale; prin urmare, și-a asumat sarcina de a consolida dimensiunea 
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locală și regională a prezentului regulament. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru dezvoltare regională 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 

dispuși să contribuie, exprimându-și 

solidaritatea în practică. 

(1) Uniunea Europeană este construită 

pe solidaritatea între cetățenii săi și între 

statele sale membre. Această valoare 

comună ghidează acțiunile Uniunii, oferă 

unitatea necesară pentru a face față 

provocărilor societale actuale și viitoare, la 

a căror abordare tinerii europeni sunt 

dispuși să contribuie, exprimându-și 

solidaritatea în practică, și stârnește 

interesul tinerilor pentru proiectul comun 

european. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În comunicarea sa din 7 decembrie 

2016, intitulată „Corpul european de 

solidaritate”,18 Comisia a subliniat 

necesitatea de a consolida bazele activității 

de solidaritate în Europa, de a oferi 

tinerilor oportunități mai multe și mai bune 

de activități de solidaritate, care acoperă o 

gamă largă de domenii, și de a sprijini 

actorii naționali și locali în eforturile lor de 

a face față diferitelor provocări și crize. 

Comunicarea a lansat o primă etapă a 

Corpului european de solidaritate, în care 

au fost mobilizate diferite programe ale 

(3) În comunicarea sa din 7 decembrie 

2016, intitulată „Corpul european de 

solidaritate”18, Comisia a subliniat 

necesitatea de a consolida bazele activității 

de solidaritate în Europa, de a oferi 

tinerilor oportunități mai multe și mai bune 

de activități de solidaritate, care acoperă o 

gamă largă de domenii, și de a sprijini 

actorii naționali, regionali și locali în 

eforturile lor de a face față diferitelor 

provocări și crize. Comunicarea a lansat o 

primă etapă a Corpului european de 

solidaritate, în care au fost mobilizate 
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Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga 

UE oportunități de voluntariat, stagii sau 

locuri de muncă. Aceste activități, puse în 

aplicare înainte sau după intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, ar trebui 

să aplice în continuare normele și condițiile 

stabilite de programele UE respective care 

le-au finanțat în prima etapă a Corpului 

european de solidaritate. 

diferite programe ale Uniunii pentru a oferi 

tinerilor din întreaga UE oportunități de 

voluntariat, de stagii, de dezvoltare 

personală sau de locuri de muncă. Aceste 

activități, puse în aplicare înainte sau după 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, ar trebui să aplice în 

continuare normele și condițiile stabilite de 

programele UE respective care le-au 

finanțat în prima etapă a Corpului european 

de solidaritate. 

_________________ _________________ 

18 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor, Corpul european de 

solidaritate, COM(2016) 942 final din 

7.12.2016. 

18 Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor, Corpul european de 

solidaritate, COM(2016)0942 din 

7.12.2016. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Tinerilor ar trebui să li se ofere 

ocazii mai ușor accesibile pentru 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 

personală, educațională, socială, civică și 

profesională și îmbunătățindu-și astfel 

capacitatea de inserție profesională. 

Activitățile respective vor sprijini, de 

asemenea, mobilitatea voluntarilor, a 

ucenicilor și a lucrătorilor. 

(4) Tinerilor ar trebui să li se ofere 

ocazii mai ușor accesibile pentru a se 

implica în activități de solidaritate, care să 

le permită să își exprime angajamentul în 

beneficiul comunităților statelor membre, 

dobândind în același timp experiență, 

cunoștințe, aptitudini și competențe utile 

pentru dezvoltarea personală, educațională, 

socială, civică și profesională și 

îmbunătățindu-și astfel capacitatea de 

inserție profesională. Activitățile respective 

vor sprijini, de asemenea, mobilitatea 

voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) 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. 

(5) Activitățile de solidaritate oferite 

tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, să 

țină cont de competențele lor și să fie 

strâns legate de evoluția societății, în 

sensul că acestea ar trebui să răspundă 

provocărilor esențiale cu care se 

confruntă societatea, să contribuie la 

consolidarea comunităților locale și a 

coeziunii sociale, să le ofere tinerilor 

posibilitatea de a dobândi cunoștințe, 

aptitudini și competențe valoroase, să fie 

accesibile tinerilor din punct de vedere 

financiar și să fie puse în aplicare în 

condiții sigure și sănătoase. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Corpul european de solidaritate ar 

oferi un singur punct de intrare pentru 

activitățile de solidaritate din întreaga 

Uniune. Coerența și complementaritatea 

cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate 

cu alte politici și programe relevante ale 

Uniunii. Corpul european de solidaritate ar 

trebui să se bazeze pe punctele forte și 

sinergiile programelor existente, în special 

ale Serviciului european de voluntariat. De 

asemenea, ar trebui să completeze 

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 tineret19, 

oferindu-le oportunități suplimentare de a 

debuta pe piața forței de muncă sub formă 

de stagii sau locuri de muncă în domenii 

legate de solidaritate, în statul membru din 

care fac parte sau la nivel transfrontalier. 

De asemenea, ar trebui să se asigure 

complementaritatea cu rețelele existente la 

nivelul Uniunii care țin de activitățile din 

(6) Corpul european de solidaritate ar 

oferi un singur punct de intrare pentru 

activitățile de solidaritate din întreaga 

Uniune, fără niciun fel de discriminare pe 

criterii de proveniență. Coerența și 

complementaritatea cadrului respectiv ar 

trebui să fie asigurate cu alte politici și 

programe relevante ale Uniunii. Corpul 

european de solidaritate ar trebui să se 

bazeze pe punctele forte și sinergiile 

programelor existente, în special ale 

Serviciului european de voluntariat. De 

asemenea, ar trebui să completeze 

eforturile depuse de statele membre, de 

regiuni, de orașe și de comunitățile locale 
pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita 

tranziția acestora de la școală către locul de 

muncă în cadrul Garanției pentru tineret19, 

oferindu-le oportunități suplimentare de a 

debuta pe piața forței de muncă, sub formă 

de stagii sau locuri de muncă în domenii 

legate de solidaritate, în statul membru din 

care fac parte sau la nivel transfrontalier. 
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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 solidaritate și 

sistemele de mobilitate pentru tineri, și 

Corpul european de solidaritate, 

valorificând bunele practici, după caz. 

De asemenea, ar trebui să se asigure 

complementaritatea cu rețelele existente la 

nivelul Uniunii care țin de activitățile din 

cadrul Corpului european de solidaritate, 

cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor 

publice de ocupare a forței de muncă, 

EURES, rețeaua Eurodesk și programul 

Tineretul în mișcare. În plus, ar trebui să 

se asigure complementaritatea între 

sistemele conexe existente, în special 

sistemele naționale de solidaritate și 

sistemele de mobilitate pentru tineri, 

inclusiv sistemele de la nivel regional sau 

local, și Corpul european de solidaritate, 

valorificând bunele practici, după caz. 

_________________ _________________ 

19 Recomandarea Consiliului din 

22 aprilie 2013 privind înființarea unei 

garanții pentru tineret (2013/C 120/01). 

19 Recomandarea Consiliului din 

22 aprilie 2013 privind înființarea unei 

garanții pentru tineret (2013/C 120/01). 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a crește la maximum 

impactul Corpului european de solidaritate, 

ar trebui să se prevadă dispoziții care să 

permită altor programe ale Uniunii, cum ar 

fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, 

programul „Europa pentru cetățeni”, 

Fondul european de dezvoltare regională și 

programul în domeniul sănătății să 

contribuie la obiectivele Corpului european 

de solidaritate prin sprijinirea activităților 

din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția 

ar trebui să fie finanțată în conformitate cu 

actele de bază ale programelor respective. 

După ce au obținut o etichetă de calitate 

valabilă a Corpului european de 

solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă 

acces la portalul Corpului european de 

solidaritate și să beneficieze de măsurile de 

calitate și sprijin furnizate în funcție de 

(7) Pentru a crește la maximum 

impactul Corpului european de solidaritate, 

ar trebui să se prevadă dispoziții care să 

permită altor programe ale Uniunii, cum ar 

fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, 

programul „Europa pentru cetățeni”, 

Fondul social european, Fondul european 

de dezvoltare regională și programul în 

domeniul sănătății să contribuie la 

obiectivele Corpului european de 

solidaritate prin sprijinirea activităților din 

sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar 

trebui să fie finanțată în conformitate cu 

actele de bază ale programelor respective și 

de o manieră complementară cu politicile 

existente ale Uniunii, cum ar fi politica de 

coeziune, fără a avea un impact negativ 

asupra programelor sale operaționale 

actuale și sub rezerva mijloacelor 
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tipul de activitate oferit. disponibile, în funcție de gradul lor de 

absorbție. După ce au obținut o etichetă de 

calitate valabilă a Corpului european de 

solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă 

acces la portalul Corpului european de 

solidaritate și să beneficieze de măsurile de 

calitate și sprijin furnizate în funcție de 

tipul de activitate oferit. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Corpul european de solidaritate ar 

trebui să ofere tinerilor noi oportunități de 

a desfășura activități de voluntariat, stagii 

sau plasamente în domenii legate de 

solidaritate, precum și de a concepe și 

elabora proiecte de solidaritate din proprie 

inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să 

contribuie la consolidarea dezvoltării 

personale, educaționale, sociale, civice și 

profesionale a tinerilor. De asemenea, 

Corpul european de solidaritate ar trebui să 

sprijine activitățile de comunicare în rețea 

pentru participanții și organizațiile 

Corpului european de solidaritate, precum 

și măsurile de asigurare a calității 

activităților sprijinite și de sporire a 

validării rezultatelor învățării. 

(8) Corpul european de solidaritate ar 

trebui să le ofere tinerilor noi oportunități 

de a desfășura activități de voluntariat, 

stagii sau plasamente în domenii legate de 

solidaritate, precum și de a concepe și 

elabora programe și proiecte de solidaritate 

transnaționale și transfrontaliere din 

proprie inițiativă. Aceste oportunități ar 

trebui să contribuie la consolidarea 

dezvoltării personale, educaționale, sociale, 

civice și profesionale a tinerilor, la crearea 

unei veritabile cetățenii europene și la 

îmbunătățirea solidarității între tineri, 

pentru a îmbunătăți, ulterior, accesul lor 

pe piața forței de muncă. De asemenea, 

Corpul european de solidaritate ar trebui să 

sprijine activitățile de comunicare în rețea 

menite să ajute participanții și organizațiile 

Corpului european de solidaritate să facă 

schimburi de bune practici, precum și 

măsurile de asigurare a calității activităților 

sprijinite și de sporire a validării 

rezultatelor învățării. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) 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 spori 

șansele pe piața forței de muncă. 

Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul 

Corpului european de solidaritate ar trebui 

să fie remunerate de organizația 

participantă și să urmeze principiile de 

calitate enunțate în Recomandarea 

Consiliului din 10 martie 2014 privind un 

cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și 

locurile de muncă oferite ar trebui să 

constituie o piatră de temelie pentru tineri 

la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, 

ar trebui să fie însoțite de un sprijin 

adecvat post-plasament. Plasamentele 

pentru stagii și locuri de muncă ar trebui să 

fie 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. În calitate de organizații 

participante, acestea ar trebui să poată 

solicita finanțare prin intermediul structurii 

competente de punere în aplicare a 

Corpului european de solidaritate, în 

vederea intermedierii între tinerii 

participanți și angajatorii care oferă stagii 

și locuri de muncă în sectoare legate de 

solidaritate. 

(10) Stagiile și locurile de muncă în 

domenii legate de solidaritate le pot oferi 

tinerilor oportunități suplimentare, punând 

bazele debutului lor pe piața muncii și 

contribuind în același timp la abordarea 

principalelor provocări societale. Acest 

lucru poate contribui la stimularea 

capacității de inserție profesională și a 

productivității tinerilor, bazându-se și pe 

abilitățile personale ale fiecăruia și 

facilitând în același timp tranziția acestora 

de la școală către locul de muncă, ceea ce 

este esențial pentru a le spori șansele pe 

piața forței de muncă. Plasamentele pentru 

stagii oferite în cadrul Corpului european 

de solidaritate ar trebui să fie remunerate 

de organizația participantă și să se bazeze 

pe principiile de calitate enunțate în 

Recomandarea Consiliului din 10 martie 

2014 privind un cadru de calitate pentru 

stagii21.. Stagiile și locurile de muncă 

oferite ar trebui să constituie o piatră de 

temelie pentru tineri la intrarea pe piața 

muncii și, prin urmare, ar trebui să fie 

însoțite de un sprijin adecvat post-

plasament. Plasamentele pentru stagii și 

locuri de muncă ar trebui să fie 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. 

În calitate de organizații participante, 

acestea ar trebui să poată solicita finanțare 

prin intermediul structurii competente de 

punere în aplicare a Corpului european de 

solidaritate, în vederea intermedierii între 

tinerii participanți și angajatorii care oferă 

stagii și locuri de muncă în sectoare legate 

de solidaritate. 

_________________ _________________ 

21 Recomandarea Consiliului din 10 martie 

2014 privind un cadru de calitate pentru 

stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1). 

21 Recomandarea Consiliului din 10 martie 

2014 privind un cadru de calitate pentru 

stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1). 
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Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Spiritul de inițiativă al tinerilor 

reprezintă un atu important pentru societate 

și pentru piața forței de muncă. Corpul 

european de solidaritate ar trebui să 

contribuie la promovarea acestui aspect, 

oferind tinerilor oportunitatea de a concepe 

și pune în aplicare propriile proiecte, 

destinate să abordeze provocări specifice în 

beneficiul comunităților locale. Proiectele 

respective ar trebui să fie o ocazie de a 

încerca idei și de a sprijini tinerii să preia ei 

înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. 

Acestea ar putea servi, de asemenea, ca o 

rampă de lansare pentru implicarea 

ulterioară în activități de solidaritate și ar 

putea fi un prim pas în a încuraja 

participanții Corpului european de 

solidaritate să se implice în activități 

independente sau să creeze asociații, ONG-

uri sau alte organisme active în domeniul 

solidarității, non-profitului și tineretului. 

(11) Spiritul de inițiativă al tinerilor 

reprezintă un atu important pentru societate 

și pentru piața forței de muncă. Corpul 

european de solidaritate ar trebui să 

contribuie la promovarea acestui aspect, 

oferind tinerilor oportunitatea de a concepe 

și pune în aplicare propriile proiecte, 

destinate să abordeze provocări specifice în 

beneficiul comunităților locale, mai ales 

pentru comunitățile aflate în zone izolate 

sau marginalizate. Proiectele respective ar 

trebui să fie o ocazie de a încerca idei și de 

a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul 

acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea 

servi, de asemenea, ca o rampă de lansare 

pentru implicarea ulterioară în activități de 

solidaritate și ar putea fi un prim pas în a 

încuraja participanții Corpului european de 

solidaritate să se implice în activități 

independente sau să creeze asociații, ONG-

uri sau alte organisme active în domeniul 

solidarității, non-profitului și tineretului. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) O atenție deosebită ar trebui 

acordată asigurării calității plasamentelor și 

a altor oportunități oferite de Corpul 

european de solidaritate, în special prin 

oferirea de cursuri de formare, asistență 

lingvistică, asigurare, sprijin administrativ 

și post-plasament pentru participanți, 

precum și prin validarea cunoștințelor, 

abilităților și competențelor dobândite prin 

experiența în cadrul Corpului european de 

solidaritate. 

(13) O atenție deosebită ar trebui 

acordată asigurării calității plasamentelor și 

a altor oportunități oferite de Corpul 

european de solidaritate, în special prin 

oferirea de cursuri de formare, asistență 

lingvistică, asigurare, sprijin administrativ, 

logistic, înainte și după plasament, pentru 

participanți, precum și prin validarea 

cunoștințelor, aptitudinilor și 

competențelor dobândite prin experiența în 

cadrul Corpului european de solidaritate. 
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În cazurile în care activitățile desfășurate 

de participanți sunt efectuate într-un 

mediu periculos, cum ar fi în medii 

afectate de dezastre, ar trebui furnizate 

cursuri privind măsurile preventive de 

securitate. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru a asigura impactul 

plasamentelor Corpului european de 

solidaritate asupra dezvoltării personale, 

educaționale, sociale, civice și profesionale 

a participanților, cunoștințele, abilitățile și 

competențele care constituie rezultate ale 

învățării ca urmare a plasamentului ar 

trebui identificate și documentate în mod 

corespunzător, în funcție de circumstanțele 

și particularitățile de la nivel național, 

astfel cum se sugerează în Recomandarea 

Consiliului din 20 decembrie 2012 privind 

validarea învățării non-formale și 

informale22. 

(14) Pentru a asigura impactul 

plasamentelor Corpului european de 

solidaritate asupra dezvoltării personale, 

educaționale, sociale, civice și profesionale 

a participanților, ar trebui elaborat un 

sistem de recunoaștere a aptitudinilor 

dobândite în cadrul Corpului european de 

solidaritate prin activitatea de voluntariat, 

iar cunoștințele, aptitudinile și 

competențele care constituie rezultate ale 

învățării ca urmare a plasamentului ar 

trebui identificate și documentate în mod 

corespunzător, în funcție de circumstanțele 

și particularitățile de la nivel național, 

astfel cum se sugerează în Recomandarea 

Consiliului din 20 decembrie 2012 privind 

validarea învățării non-formale și 

informale22. 

_______________ _________________ 

22 Recomandarea Consiliului din 

20 decembrie 2012 privind validarea 

învățării non-formale și informale (JO 

C 398, 22.12.2012, p. 1). 

22 Recomandarea Consiliului din 

20 decembrie 2012 privind validarea 

învățării non-formale și informale (JO 

C 398, 22.12.2012, p. 1). 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Trebuie instituită o etichetă de 

calitate, care să asigure respectarea de către 

organizațiile participante a principiilor și 

cerințelor Cartei 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 fie o condiție prealabilă pentru 

participare, dar nu ar trebui să conducă în 

mod automat la finanțare în cadrul 

Corpului european de solidaritate. 

(15) Trebuie instituită o etichetă de 

calitate, care să asigure respectarea de către 

organizațiile participante a principiilor și 

cerințelor Cartei 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, pe baza 

unor criterii comune recunoscute la 

nivelul Uniunii, ar trebui să fie o condiție 

prealabilă pentru participare, dar nu ar 

trebui să conducă în mod automat la 

finanțare în cadrul Corpului european de 

solidaritate. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Centrul de resurse al Corpului 

european de solidaritate ar trebui să 

sprijine organismele de punere în aplicare, 

organizațiile participante și tinerii care 

participă la Corpul european de solidaritate 

pentru a îmbunătăți calitatea punerii în 

aplicare și a activităților Corpului european 

de solidaritate, precum și pentru a spori 

identificarea și validarea competențelor 

dobândite prin activitățile respective. 

(16) Centrul de resurse al Corpului 

european de solidaritate ar trebui să 

sprijine organismele de punere în aplicare, 

organizațiile participante și tinerii care 

participă la Corpul european de solidaritate 

pentru a îmbunătăți calitatea punerii în 

aplicare și a activităților Corpului european 

de solidaritate, precum și pentru a spori 

identificarea, validarea și certificarea 

competențelor dobândite prin activitățile 

respective. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Un portal al Corpului european de 

solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod 

continuu pentru a asigura un acces facil la 

(17) Un portal al Corpului european de 

solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod 

continuu pentru a contribui la facilitarea 
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Corpul european de solidaritate și pentru a 

oferi un ghișeu unic pentru persoanele și 

organizațiile interesate în ceea ce privește, 

inter alia, înregistrarea, identificarea și 

corelarea profilurilor și a oportunităților, 

comunicarea în rețea și schimburile 

virtuale, formarea online, sprijin în 

domeniul lingvistic și post-plasament, 

precum și alte funcționalități utile care ar 

putea apărea în viitor. 

accesului la Corpul european de 

solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic 

pentru persoanele și organizațiile interesate 

în ceea ce privește, inter alia, informațiile 

referitoare la plasamentele de voluntariat, 

înregistrarea, identificarea și corelarea 

profilurilor și a oportunităților, 

comunicarea în rețea și schimburile 

virtuale, formarea online, sprijinul în 

domeniul lingvistic, înainte și după 

plasament, precum și alte funcționalități 

utile care ar putea apărea în viitor, în 

legătură cu evoluția societății. Serviciile 

furnizate de portalul Corpului european 

de solidaritate ar trebui să promoveze și să 

completeze serviciile oferite deja de 

organizațiile participante. Ar trebui să se 

asigure interoperabilitatea cu Portalul 

european pentru tineret. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a asigura continuitatea 

activităților sprijinite de programele care 

contribuie la Corpul european de 

solidaritate, sprijinul financiar pentru 

plasamentele și proiectele de solidaritate ar 

trebui să urmeze, cu titlu indicativ, o 

repartizare de 80%-20% între plasamentele 

de voluntariat și proiectele de solidaritate, 

pe de o parte, și cele care implică stagii și 

locuri de muncă, pe de altă parte. 

(19) Pentru a asigura continuitatea 

activităților sprijinite de programele care 

contribuie la Corpul european de 

solidaritate, sprijinul financiar pentru 

plasamentele și proiectele de solidaritate ar 

trebui să urmeze, cu titlu indicativ, o 

repartizare de 70 %-30 % între 

plasamentele de voluntariat și proiectele de 

solidaritate, pe de o parte, și cele care 

implică stagii și locuri de muncă, pe de altă 

parte. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru a crește la maximum (20) Pentru a crește la maximum 
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impactul Corpului european de solidaritate, 

ar trebui să se prevadă dispoziții care să 

permită țărilor participante să pună la 

dispoziție fonduri naționale suplimentare în 

conformitate cu normele Corpului 

european de solidaritate. 

impactul Corpului european de solidaritate, 

țările participante ar trebui să poată pune 

la dispoziție fonduri naționale, regionale 

sau locale suplimentare, în conformitate cu 

normele Corpului european de solidaritate. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Protecția civilă și ajutorul 

umanitar nu pot depinde de activitatea 

tinerilor din cadrul Corpului european de 

solidaritate. Comisia și statele membre ar 

trebui să garanteze în permanență 

investiții în structuri de protecție civilă și 

de ajutor umanitar. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Pe lângă statele membre, Corpul 

european de solidaritate ar trebui să fie 

deschis, de asemenea, participării altor țări 

pe baza acordurilor bilaterale. Această 

participare ar trebui să se bazeze, acolo 

unde este cazul, pe credite suplimentare 

puse la dispoziție în conformitate cu 

procedurile stabilite de comun acord cu 

țările respective. 

(22) Pe lângă statele membre, Corpul 

european de solidaritate ar trebui să fie 

deschis, de asemenea, participării altor țări 

pe baza acordurilor bilaterale, în special 

statelor membre ale Asociației Europene a 

Liberului Schimb (AELS), țărilor 

Parteneriatului estic, țărilor care fac 

obiectul politicii europene de vecinătate, 

țărilor în curs de aderare, țărilor 

candidate și potențial candidate, mai ales 

în cazul programelor transfrontaliere. 

Această participare ar trebui să se bazeze, 

acolo unde este cazul, pe credite 

suplimentare puse la dispoziție în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

comun acord cu țările respective. 
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Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Corpul european de solidaritate ar 

trebui să vizeze tinerii cu vârste între 18 și 

30 de ani. Participarea la activitățile oferite 

de Corpul european de solidaritate ar trebui 

să impună înregistrarea prealabilă pe 

portalul Corpului european de solidaritate. 

(23) Corpul european de solidaritate ar 

trebui să vizeze tinerii cu vârste între 18 și 

30 de ani. Participarea la activitățile oferite 

de Corpul european de solidaritate ar trebui 

să impună înregistrarea prealabilă pe 

portalul Corpului european de solidaritate. 

După caz, ar trebui să se pună la 

dispoziție și alte instrumente care să 

completeze această modalitate de 

înregistrare pentru a facilita participarea 

tuturor tinerilor, în special a celor care se 

află în situații deosebit de vulnerabile și a 

celor care nu posedă competențe digitale. 

În acest scop, ar putea fi utilizate 

procedurile de depunere a candidaturilor 

deja existente ale organizațiilor implicate 

în coordonarea și trimiterea voluntarilor. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Este necesar să se promoveze o 

strategie politică mai amplă, menită să 

creeze un mediu propice pentru 

voluntariat în Europa, care să nu se 

suprapună cu alte programe în curs, ci 

mai degrabă să completeze inițiativele de 

succes existente, cum ar fi Serviciul 

european de voluntariat. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23b) Mobilitatea tinerilor ar trebui 

asigurată și prin programul Eurail Youth 

Pass 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Ar trebui acordată o atenție specială 

pentru a se asigura că activitățile sprijinite 

de Corpul european de solidaritate sunt 

accesibile tuturor tinerilor, în special celor 

mai defavorizați. Prin urmare, trebuie luate 

măsuri speciale pentru a promova 

incluziunea socială, participarea tinerilor 

defavorizați, precum și pentru a lua în 

considerare constrângerile impuse de 

îndepărtarea regiunilor ultraperiferice ale 

Uniunii și ale țărilor și teritoriilor de peste 

mări24. În mod similar, țările participante ar 

trebui să depună eforturi pentru a elimina 

toate obstacolele juridice și administrative 

din calea bunei funcționări a Corpului 

european de solidaritate. Aceasta include 

soluționarea, acolo unde este posibil și fără 

a aduce atingere acquis-ului Schengen și 

dreptului Uniunii privind intrarea și 

șederea resortisanților țărilor terțe, 

problemelor administrative care creează 

dificultăți în obținerea vizelor și a 

permiselor de ședere. 

(24) Ar trebui acordată o atenție specială 

pentru a se asigura că activitățile sprijinite 

de Corpul european de solidaritate sunt 

accesibile tuturor tinerilor, în special celor 

mai defavorizați. Prin urmare, trebuie luate 

măsuri speciale pentru a promova 

incluziunea socială, participarea tinerilor 

defavorizați, precum și pentru a lua în 

considerare constrângerile impuse de 

îndepărtarea regiunilor ultraperiferice ale 

Uniunii și ale țărilor și teritoriilor de peste 

mări24. Este esențial ca agențiile naționale 

să suporte de la început cheltuielile de 

deplasare pentru tineri, astfel încât să nu 

mai fie nevoie să se recurgă la un sistem 

de rambursare. În mod similar, țările 

participante ar trebui să depună eforturi 

pentru a elimina toate obstacolele juridice 

și administrative din calea bunei 

funcționări a Corpului european de 

solidaritate. Aceasta include soluționarea, 

acolo unde este posibil și fără a aduce 

atingere acquis-ului Schengen și dreptului 

Uniunii privind intrarea și șederea 

resortisanților țărilor terțe, problemelor 

administrative care creează dificultăți în 

obținerea vizelor și a permiselor de ședere. 

_________________ _________________ 
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24 Persoanele care provin dintr-o țară sau 

dintr-un teritoriu de peste mări (TTPM) și 

organismele și instituțiile publice și/sau 

private competente din TTPM pot participa 

la programe în conformitate cu Decizia 

2001/822/CE a Consiliului din 27 

noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și 

teritoriilor de peste mări la Comunitatea 

Europeană (JO L 314, 30.11.2001, p.1). 

24 Persoanele care provin dintr-o țară sau 

dintr-un teritoriu de peste mări (TTPM) și 

organismele și instituțiile publice și/sau 

private competente din TTPM pot participa 

la programe în conformitate cu Decizia 

2001/822/CE a Consiliului din 27 

noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și 

teritoriilor de peste mări la Comunitatea 

Europeană (JO L 314, 30.11.2001, p.1). 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Orice entitate care dorește să 

participe la Corpul european de 

solidaritate, finanțată din bugetul Corpului 

european de solidaritate, de un alt program 

al Uniunii sau dintr-o altă sursă de 

finanțare, trebuie să primească o etichetă 

de calitate, cu condiția îndeplinirii 

condițiilor corespunzătoare. Procesul care 

conduce la atribuirea unei etichete de 

calitate ar trebui să fie desfășurat în mod 

continuu de structurile de punere în 

aplicare ale Corpului european de 

solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar 

trebui să facă obiectul unor reevaluări 

periodice și ar putea fi revocată în cazul în 

care, în contextul controalelor care trebuie 

efectuate, nu mai sunt îndeplinite condițiile 

care au condus la atribuirea acesteia. 

(25) Orice entitate care dorește să 

participe la Corpul european de 

solidaritate, finanțată din bugetul Corpului 

european de solidaritate, de un alt program 

al Uniunii sau dintr-o altă sursă de 

finanțare, trebuie să primească o etichetă 

de calitate, cu condiția îndeplinirii 

condițiilor corespunzătoare. Procesul care 

conduce la atribuirea unei etichete de 

calitate ar trebui să fie desfășurat în mod 

continuu, public și transparent de 

structurile de punere în aplicare ale 

Corpului european de solidaritate. Eticheta 

de calitate atribuită ar trebui să facă 

obiectul unor reevaluări periodice și ar 

putea fi revocată în cazul în care, în 

contextul controalelor care trebuie 

efectuate, nu mai sunt îndeplinite condițiile 

care au condus la atribuirea acesteia. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) O entitate care dorește să solicite 

finanțare pentru a oferi plasamente în 

cadrul Corpului european de solidaritate ar 

(26) O entitate care dorește să solicite 

finanțare pentru a oferi plasamente în 

cadrul Corpului european de solidaritate ar 
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trebui să primească mai întâi o etichetă de 

calitate, ca o condiție prealabilă. Această 

cerință nu ar trebui să se aplice persoanelor 

fizice care solicită sprijin financiar în 

numele unui grup informal de participanți 

la Corpul european de solidaritate pentru 

proiectele lor de solidaritate. 

trebui să primească mai întâi o etichetă de 

calitate, ca o condiție prealabilă. Această 

cerință nu ar trebui să se aplice persoanelor 

fizice care solicită sprijin financiar în 

numele unui grup informal de participanți 

la Corpul european de solidaritate pentru 

programele și proiectele lor de solidaritate. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (27a) Nevoile și așteptările comunităților 

locale ar trebui să reprezinte un criteriu 

important de evaluare a calității 

proiectelor. Prin urmare, ar trebui creați 

indicatori adecvați, care să fie reevaluați 

în fiecare an. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Ar trebui să se asigure o mobilizare, 

publicitate și difuzare adecvată a 

oportunităților și a rezultatelor acțiunilor 

sprijinite de Corpul european de 

solidaritate la nivel european, național și 

local. Activitățile de informare, publicitate 

și diseminare ar trebui să se bazeze pe toate 

organismele de punere în aplicare ale 

Corpului european de solidaritate, inclusiv, 

dacă este cazul, pe sprijinul altor părți 

interesate cheie. 

(28) Ar trebui să se asigure o mobilizare, 

publicitate și difuzare adecvată a 

oportunităților și a rezultatelor acțiunilor 

sprijinite de Corpul european de 

solidaritate la nivel european, național, 

regional și local. Activitățile de informare, 

publicitate și diseminare ar trebui să se 

bazeze pe toate organismele de punere în 

aplicare ale Corpului european de 

solidaritate, inclusiv, dacă este cazul, pe 

sprijinul altor părți interesate cheie, fără a 

crește birocrația. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Pentru a asigura o punere în 

aplicare solidă din punct de vedere 

financiar și monitorizarea strictă a Corpului 

european de solidaritate la nivel național, 

este important să se utilizeze autoritățile 

naționale existente desemnate pentru 

gestionarea acțiunilor menționate în 

capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 

1288/2013. 

(31) Pentru a asigura o punere în 

aplicare solidă din punct de vedere 

financiar și monitorizarea strictă a Corpului 

european de solidaritate la nivel național, 

este important să se utilizeze și, la nevoie, 

să se consolideze autoritățile naționale 

existente desemnate pentru gestionarea 

acțiunilor menționate în capitolul III din 

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013. 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) În conformitate cu Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii Europene26, 

Comisia ar trebui să adopte programe de 

lucru și să informeze Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la aceasta. 

Programul de lucru ar trebui să stabilească 

măsurile necesare pentru punerea lor în 

aplicare în conformitate cu obiectivele 

generale și specifice ale Corpului european 

de solidaritate, cu criteriile de selecție și de 

acordare a granturilor, precum și cu toate 

celelalte elemente necesare. Programele de 

lucru și orice modificări aduse acestora ar 

trebui adoptate prin acte de punere în 

aplicare, în conformitate cu procedura de 

examinare. 

(35) În conformitate cu Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii Europene26, 

Comisia ar trebui să adopte programe de 

lucru și să informeze Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la aceasta. 

Programul de lucru ar trebui să stabilească 

măsurile de punere în aplicare necesare 

pentru implementarea lor în conformitate 

cu obiectivele generale și specifice ale 

Corpului european de solidaritate, cu 

criteriile de selecție și de acordare a 

granturilor, precum și cu toate celelalte 

elemente necesare. Programele de lucru și 

orice modificări aduse acestora ar trebui 

adoptate prin acte de punere în aplicare, în 

conformitate cu procedura de examinare. 

_________________ _________________ 

26 Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 966/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare 

a Regulamentului (CE, Euratom) 

nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 

26 Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 966/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii și de abrogare 

a Regulamentului (CE, Euratom) 

nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 
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Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, și anume instituirea Corpului 

european de solidaritate, nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de către statele 

membre dar, datorită amplorii și efectelor 

sale, poate fi realizat mai bine la nivelul 

Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la același 

articol, dispozițiile prezentului regulament 

nu depășesc ceea ce este necesar pentru 

atingerea acestor obiective. 

(36) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, și anume instituirea Corpului 

european de solidaritate, nu poate fi 

realizat doar de către statele membre, dar, 

datorită amplorii și efectelor sale, poate fi 

realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta 

poate adopta măsuri, în conformitate cu 

principiul subsidiarității, astfel cum este 

prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, prevăzut la 

același articol, dispozițiile prezentului 

regulament nu depășesc ceea ce este 

necesar pentru atingerea acestor obiective. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (40a) Având în vedere bugetul relativ 

mic al programului, personalul Comisiei 

afectat Corpului european de solidaritate 

ar trebui redistribuit fără a genera un 

impact financiar suplimentar. 
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Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „activitate de solidaritate” înseamnă 

o activitate destinată să răspundă nevoilor 

societate nesatisfăcute în beneficiul unei 

comunități, promovând în același timp 

dezvoltarea personală, educațională, 

socială, civică și profesională a persoanei 

în cauză, care poate lua forma unor 

plasamente, proiecte sau activități de 

comunicare în rețea, dezvoltate în legătură 

cu diferite domenii, precum educație și 

formare profesională, ocuparea forței de 

muncă, egalitatea de gen, antreprenoriat, 

în special antreprenoriatul social, cetățenie 

și participare democratică, protecția 

mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 

climei, prevenirea dezastrelor, pregătire și 

redresare, agricultură și dezvoltare rurală, 

furnizarea de produse alimentare și 

nealimentare, sănătate și bunăstare 

personală, creativitate și cultură, educație 

fizică și sport, asistență socială și 

bunăstare socială, primirea și integrarea 

resortisanților țărilor terțe, cooperare și 

coeziune teritorială; 

(1) „activitate de solidaritate” înseamnă 

o activitate destinată să răspundă 

principalelor provocări societale în 

beneficiul unei comunități sau al Uniunii 

în ansamblu, promovând în același timp 

dezvoltarea personală, educațională, 

socială, civică și profesională a persoanei 

în cauză, care poate lua forma unor 

plasamente, proiecte sau activități de 

comunicare în rețea, dezvoltate în legătură 

cu diferite domenii, precum educația și 

formarea profesională, inclusiv în 

domeniul noilor tehnologii, ocuparea 

forței de muncă, egalitatea de gen, 

antreprenoriatul, în special 

antreprenoriatul social și sustenabil, 

cetățenia și participarea democratică, 

activitățile pentru tineret, protecția 

mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 

climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea 

și redresarea, agricultura, inclusiv terapia 

prin agricultură și dezvoltarea rurală, 

furnizarea de produse alimentare și 

nealimentare, sănătatea și bunăstarea 

personală, creativitatea și cultura, 

educația fizică și sportul, asistența și 

bunăstarea socială, incluziunea socială, în 

special a comunităților marginalizate, 

activitățile pentru persoanele în vârstă, 

persoanele cu dizabilități și alte persoane 

care au nevoie de asistență din partea 

celorlalți, solidaritatea între generații, 

primirea și integrarea resortisanților țărilor 

terțe, cooperarea și coeziunea teritorială; 

activitățile se caracterizează prin faptul că 

se desfășoară pe o perioadă determinată și 

au obiective, un conținut, sarcini, o 

structură și un cadru clare; se acordă un 

sprijin financiar adecvat; 
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Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „participant” înseamnă o persoană 

tânără care s-a înregistrat pe portalul 

Corpului european de solidaritate și 

participă la o activitate de solidaritate în 

cadrul Corpului european de solidaritate 

oferită de o organizație participantă; 

(2) „participant” înseamnă o persoană 

tânără cu vârsta de 18-30 de ani care s-a 

înregistrat pe portalul Corpului european 

de solidaritate și participă la o activitate 

sau la un proiect de solidaritate în cadrul 

Corpului european de solidaritate oferită de 

o organizație participantă și certificată de 

eticheta de calitate; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) „tineri defavorizați” înseamnă 

persoanele care au nevoie de sprijin 

suplimentar din cauza handicapului, a 

dificultăților educaționale, a obstacolelor 

economice, a diferențelor culturale, a 

problemelor de sănătate, a obstacolelor 

sociale, a obstacolelor geografice; 

(3) „tineri defavorizați” înseamnă 

persoanele care au nevoie de sprijin 

suplimentar din cauza handicapului, a 

dificultăților educaționale, a obstacolelor 

economice sau sociale, , a diferențelor 

culturale, a problemelor de sănătate, a 

obstacolelor geografice sau a faptului că 

sunt discriminați pe diverse criterii; 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „organizație participantă” înseamnă 

orice entitate publică sau privată căreia i-a 

fost atribuită eticheta de calitate a Corpului 

european de solidaritate, care oferă un 

plasament unui participant la Corpul 

european de solidaritate sau desfășoară alte 

activități în cadrul Corpului european de 

solidaritate; 

(4) „organizație participantă” înseamnă 

orice entitate publică sau privată nonprofit 

căreia i-a fost atribuită eticheta de calitate a 

Corpului european de solidaritate pe baza 

unor criterii comune recunoscute la 

nivelul Uniunii și care oferă un plasament 

unui participant la Corpul european de 

solidaritate sau desfășoară alte activități în 
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cadrul Corpului european de solidaritate; 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) „voluntariat” înseamnă un serviciu 

de voluntariat neremunerat cu normă 

întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 

luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a 

contribui la activitatea zilnică a 

organizațiilor care activează în domenii 

legate de solidaritate, în beneficiul 

comunităților în care se desfășoară 

activitățile respective, inclusiv o 

dimensiune solidă de învățare și formare, 

pentru a permite (tânărului voluntar) 

tinerilor voluntari să dobândească abilități 

și competențe, care vor fi utile pentru 

dezvoltarea personală, educațională, 

socială și profesională a acestora și care 

va contribui, de asemenea, la 

îmbunătățirea capacității lor de inserție 

profesională; 

(6) „voluntariat” înseamnă un serviciu 

de voluntariat neremunerat, pentru o 

perioadă de până la 12 luni, care le oferă 

tinerilor posibilitatea de a contribui la 

activitatea zilnică a organizațiilor care 

activează în domenii legate de solidaritate, 

în beneficiul comunităților în care se 

desfășoară activitățile respective, având 

inclusiv o dimensiune solidă de învățare și 

formare, pentru a le permite tinerilor 

voluntari să dobândească abilități și 

competențe care le vor fi utile pentru 

dezvoltarea personală, educațională și 

socială; această activitate se 

caracterizează prin faptul că se 

desfășoară pe o perioadă determinată și 

are obiective, un conținut, sarcini, o 

structură, un cadru și orientări clare; de 

asemenea, primește sprijin financiar 

adecvat; voluntariatul nu este utilizat ca 

substitut al muncii remunerate și nici nu 

o înlocuiește; 

_________________  

32 Ca principiu general, este vorba despre 

o activitate desfășurată în mod continuu, 

5 zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi. 

 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) „plasamente ale echipelor de 

voluntariat” înseamnă plasamente care 

permit echipelor de participanți la Corpul 

(7) „plasamente ale echipelor de 

voluntariat” înseamnă plasamente 

organizate de o organizație participantă, 
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european de voluntariat din diferite țări 

participante să facă voluntariat împreună 

pentru un obiectiv comun, prin îndeplinirea 

unor sarcini manuale sau intelectuale, în 

cadrul unui proiect de servicii comunitare 

utile, pentru o perioadă cuprinsă între două 

săptămâni și două luni; 

care le permit echipelor de participanți la 

Corpul european de voluntariat din diferite 

țări participante să facă voluntariat 

împreună pentru un obiectiv comun, prin 

îndeplinirea unor sarcini manuale sau 

intelectuale, în cadrul unui proiect de 

servicii comunitare utile, pentru o perioadă 

cuprinsă între două săptămâni și două luni; 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) „stagiu” înseamnă o perioadă de 

practică de la 2 până la 12 luni, remunerată 

de organizația care găzduiește participantul 

la Corpul european de solidaritate, pe baza 

unui acord de stagiu în scris, care include o 

componentă de învățare și una de formare, 

și este întreprins pentru a obține o 

experiență practică și profesională în 

vederea îmbunătățirii capacității de inserție 

profesională și a facilitării tranziției către 

un loc de muncă permanent; 

(8) „stagiu” înseamnă o perioadă de 

practică fixă de la 2 până la 12 luni, 

remunerată de organizația care găzduiește 

participantul la Corpul european de 

solidaritate, pe baza unui acord de stagiu în 

scris, care include o componentă de 

învățare și una de formare și are obiective, 

un conținut, sarcini, o structură și un 

cadru clare, fiind realizată pentru a obține 

experiență și cunoștințe practice și 

profesionale în vederea îmbunătățirii 

capacității de inserție profesională și a 

facilitării tranziției către un loc de muncă 

permanent; stagiul nu este utilizat ca 

substitut al muncii remunerate și nici nu 

o înlocuiește; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „proiect de solidaritate” înseamnă o 

inițiativă locală pentru o perioadă cuprinsă 

între 2 și 12 luni, care este instituită și 

desfășurată în grupuri formate din cel 

puțin 5 participanți la Corpul european de 

solidaritate, în vederea abordării 

principalelor provocări din cadrul propriei 

(10) „proiect de solidaritate” înseamnă o 

inițiativă locală, regională sau 

transfrontalieră pentru o perioadă cuprinsă 

între 2 și 12 luni, care este instituită și 

desfășurată de grupuri de participanți la 

Corpul european de solidaritate sau de 

către o organizație participantă, în 
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comunități locale și a plasării acestora într-

o perspectivă europeană mai largă; 

vederea abordării principalelor provocări 

din cadrul propriei comunități locale și a 

plasării acestora într-o perspectivă 

europeană mai largă; 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) „etichetă de calitate” înseamnă 

certificarea atribuită unei entități publice 

sau private sau unei organizații 

internaționale care dorește să furnizeze 

plasamente în cadrul Corpului european de 

solidaritate, urmând o procedură care 

vizează asigurarea respectării principiilor și 

cerințelor Cartei Corpului european de 

solidaritate; 

(11) „etichetă de calitate” înseamnă 

certificarea atribuită unei entități publice 

sau private nonprofit sau unei organizații 

internaționale, menționate la articolul (2) 

punctul 4, care dorește să furnizeze 

plasamente în cadrul Corpului european de 

solidaritate, pe baza unor criterii comune 

recunoscute la nivelul Uniunii și urmând 

o procedură care vizează asigurarea 

respectării principiilor și cerințelor Cartei 

Corpului european de solidaritate; 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) „portalul Corpului european de 

solidaritate” este un instrument web care 

oferă servicii online relevante 

participanților și organizațiilor participante 

la Corpul european de solidaritate, inclusiv 

furnizarea de informații privind Corpul 

european de solidaritate, înregistrarea 

participanților, căutarea participanților 

pentru plasamente, promovarea și căutarea 

plasamentelor, căutarea potențialilor 

parteneri de proiect, gestionarea 

contactelor și a ofertelor pentru plasamente 

și proiecte, formare, comunicarea și 

activități în rețea, informarea și notificarea 

cu privire la oportunități, precum și alte 

evoluții relevante legate de Corpul 

(14) „portalul Corpului european de 

solidaritate” este un instrument web care 

funcționează ca un ghișeu unic oferind 

informații și servicii online relevante 

participanților și organizațiilor participante 

la Corpul european de solidaritate, 

completând serviciile oferite deja de 

organizațiile participante în ceea ce 

privește, printre altele, furnizarea de 

informații privind Corpul european de 

solidaritate, înregistrarea participanților, 

punerea în contact a organizațiilor 

participante cu participanții, căutarea 

participanților pentru plasamente, 

promovarea și căutarea plasamentelor, 

căutarea potențialilor parteneri de proiect, 
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european de solidaritate. gestionarea contactelor și a ofertelor pentru 

plasamente și proiecte, formarea, 

comunicarea și activitățile în rețea, 

informarea și notificarea cu privire la 

oportunități, asigurarea unui mecanism de 

feedback privind calitatea plasamentelor, 

precum și alte evoluții relevante legate de 

Corpul european de solidaritate, asigurând 

totodată interoperabilitatea cu Portalul 

pentru tineret. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivul Corpului european de 

solidaritate este de a consolida implicarea 

tinerilor și a organizațiilor în activități de 

solidaritate accesibile și de înaltă calitate, 

ca mijloc de a contribui la consolidarea 

coeziunii și solidarității în Europa, de a 

sprijini comunitățile și de a răspunde 

nevoilor societale nesatisfăcute. 

Obiectivul Corpului european de 

solidaritate este de a promova solidaritatea 

ca valoare centrală a proiectului 

european, prin consolidarea implicării 
tinerilor și a organizațiilor în activități de 

solidaritate accesibile și de înaltă calitate, 

ca mijloc de a contribui la consolidarea 

coeziunii și solidarității în Europa, de a 

sprijini comunitățile locale și regionale și 

întreaga Uniune și de a răspunde nevoilor 

societale nesatisfăcute și de a permite 

lansarea rapidă și eficientă a proiectelor 

care răspund provocărilor societale, în 

conformitate cu Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, atât în interiorul 

Uniunii, cât și în țările terțe. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să ofere tinerilor, cu sprijinul 

organizațiilor participante, oportunități 

ușor accesibile pentru implicarea în 

activități de solidaritate, îmbunătățind în 

același timp abilitățile și competențele 

(a) să le ofere tinerilor, cu sprijinul 

organizațiilor participante, oportunități 

ușor accesibile pentru implicarea în 

activități de solidaritate, îmbunătățind în 

același timp cunoștințele, aptitudinile și 
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acestora pentru dezvoltarea personală, 

educațională, socială, civică și 

profesională, precum și capacitatea de 

inserție profesională și facilitarea tranziției 

către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea 

mobilității voluntarilor, ucenicilor și 

lucrătorilor tineri; 

competențele acestora pentru dezvoltarea 

personală, educațională, socială, civică și 

profesională, precum și capacitatea de 

inserție profesională și facilitarea tranziției 

către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea 

mobilității voluntarilor, ucenicilor și 

lucrătorilor tineri; 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să se asigure că activitățile de 

solidaritate oferite participanților la Corpul 

european de solidaritate contribuie la 

abordarea nevoilor societale concrete și 

nesatisfăcute și la consolidarea 

comunităților, sunt de înaltă calitate și sunt 

validate corespunzător. 

(b) să se asigure că activitățile de 

solidaritate oferite participanților la Corpul 

european de solidaritate contribuie la 

confruntarea provocărilor societale 

concrete esențiale, cum ar fi integrarea 

socială, protecția mediului, combaterea și 

atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și ale dezastrelor naturale, precum și la 

consolidarea comunităților locale și 

regionale, sunt de înaltă calitate și sunt 

validate corespunzător. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Acțiunile Corpului european de 

solidaritate trebuie să fie consecvente și 

complementare cu politicile și programele 

relevante legate de domeniile menționate la 

articolul 2 alineatul (1), precum și cu 

rețelele existente la nivelul Uniunii care țin 

de activitățile Corpului european de 

solidaritate. 

1. Acțiunile Corpului european de 

solidaritate trebuie să fie consecvente și 

complementare cu politicile și programele 

relevante ale Uniunii legate de domeniile 

menționate la articolul 2 alineatul (1), 

precum și cu rețelele existente la nivelul 

Uniunii care țin de activitățile Corpului 

european de solidaritate. 
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Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia și țările participante 

cooperează pentru a obține eficiență și 

eficacitate, asigurând coerența între 

programele și sistemele naționale legate de 

solidaritate, educație, formare profesională 

și tineret, pe de o parte, și acțiunile din 

cadrul Corpului european de solidaritate, 

pe de altă parte. Aceste acțiuni se bazează 

pe bunele practici relevante și pe 

programele existente. 

2. Comisia și țările participante 

cooperează pentru a obține eficiență și 

eficacitate, asigurând coerența între 

programele și sistemele naționale, 

regionale și locale legate de solidaritate, 

educație, formare profesională, învățare 

non-formală și informală și tineret, pe de 

o parte, și acțiunile din cadrul Corpului 

european de solidaritate, pe de altă parte. 

Aceste acțiuni se bazează pe bunele 

practici relevante și pe programele 

existente. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) plasamente de solidaritate, proiecte 

și activități de comunicare în rețea; 

(a) proiecte de solidaritate și activități 

de comunicare în rețea; 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) plasamentele de solidaritate sub 

formă de voluntariat, stagii sau locuri de 

muncă, inclusiv plasamente individuale 

transfrontaliere și la nivel de țară, precum 

și plasamentele echipelor de voluntari; 

(a) plasamentele de solidaritate sub 

formă de voluntariat, stagii sau locuri de 

muncă, inclusiv plasamentele individuale, 

precum și plasamentele echipelor de 

voluntari; 
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Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) activități de comunicare în rețea 

pentru persoanele și organizațiile care 

participă la Corpul european de 

solidaritate. 

(c) activitățile de comunicare în rețea 

pentru persoanele și organizațiile care 

participă la Corpul european de 

solidaritate, care trebuie să respecte și să 

completeze experiența practică dovedită, 

în special bunele practici din sectorul 

voluntariatului și al protecției civile. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurile de asigurare a calității 

plasamentelor de solidaritate, inclusiv 

formare, sprijin lingvistic, sprijin 

administrativ pentru participanți și 

organizațiile participante, asigurare, sprijin 

post-plasament, precum și eliberarea unui 

certificat care identifică și documentează 

cunoștințele, abilitățile și competențele 

dobândite în timpul plasamentului; 

(a) măsurile de asigurare a calității 

plasamentelor de solidaritate, ale căror 

standarde sunt prevăzute în Carta 

Corpului european de solidaritate, 

inclusiv programe de formare 

cuprinzătoare, înainte și după plasament, 

sprijin lingvistic, bazat pe experiențele 

dobândite în cadrul programului 

Erasmus+ de sprijin lingvistic online, 

sprijin administrativ pentru participanți și 

pentruorganizațiile participante, asigurare, 

sprijin post-plasament, de exemplu prin 

intermediul unui tutore/supervizor, 

precum și eliberarea unui certificat 

recunoscut la nivel european și pe baza 

experiențelor dobândite în cadrul 

Youthpass care să identifice, documenteze 

și valideze cunoștințele, aptitudinile și 

competențele dobândite în timpul 

plasamentului; 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) activitățile și măsurile oferite de 

organizațiile nonprofit, inclusiv de 

organizațiile de tineret, precum și de 

organizațiile societății civile care îi 

sprijină pe tineri în accesarea și 

dezvoltarea unor plasamente și proiecte de 

solidaritate; 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) elaborarea și menținerea unei 

etichete de calitate pentru entitățile dispuse 

să ofere plasamente în cadrul Corpului 

european de solidaritate pentru a asigura 

respectarea principiilor și cerințelor Cartei 

Corpului european de solidaritate; 

(b) elaborarea și menținerea unei 

etichete de calitate acordată pe baza unor 

criterii comune recunoscute la nivel 

european pentru entitățile dispuse să ofere 

plasamente în cadrul Corpului european de 

solidaritate pentru a asigura respectarea 

principiilor și cerințelor Cartei Corpului 

european de solidaritate; 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 web. 

(d) crearea, întreținerea și actualizarea 

portalului Corpului european de 

solidaritate și a altor servicii online 

relevante, care trebuie să fie disponibile în 

toate limbile oficiale ale Uniunii, precum 

și a sistemelor necesare de asistență IT și a 

instrumentelor web. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou) 



 

AD\1138578RO.docx 31/45 PE608.135v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1 a. Suma menționată la alineatul (1) 

include un pachet financiar de 

294 200 000 EUR1a în prețuri curente, 

care constă din: 

 (a)  programul Erasmus+, care 

contribuie cu 197 700 000 EUR în prețuri 

curente; 

 (b)  Programul pentru schimbări 

sociale și inovare socială, care contribuie 

cu 10 000 000 EUR în prețuri curente; 

 (c)  marja nealocată de la rubrica 1a 

(inclusiv marja CFM globală), care 

contribuie cu o sumă de 86 500 000 EUR 

în prețuri curente. 

 __________________ 

 1a Pachetul financiar constituie principala 

valoare de referință în sensul punctului 

17 din Acordul interinstituțional (2013/C 

373/01) între Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Suma menționată la alineatul (1) 

include un pachet financiar de 294 200 

000 EUR33 în prețuri curente, suplimentat 
prin contribuții din partea: 

2. Suma menționată la alineatul (1a) 

este suplimentată prin contribuții din 

partea: 

__________________  

33 Pachetul financiar constituie principala 

valoare de referință în sensul punctului 

17 din Acordul interinstituțional (2013/C 

373/01) între Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni 
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bugetare și buna gestiune financiară. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sprijinul financiar pentru 

plasamentele și proiectele de solidaritate 

menționate la articolul 7 alineatul (1) 

literele (a) și (b) este, cu titlu indicativ, de 

80% pentru plasamentele de voluntariat și 

proiectele de solidaritate; și de 20% pentru 

stagii și plasament în muncă. 

3. Sprijinul financiar pentru 

plasamentele și proiectele de solidaritate 

menționate la articolul 7 alineatul (1) 

literele (a) și (b) este, cu titlu indicativ, de 

70 % pentru plasamentele de voluntariat și 

proiectele de solidaritate; și de 30 % pentru 

stagii și plasamentele în muncă. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. O țară participantă la program 

poate pune la dispoziția beneficiarilor 

programului fonduri naționale care să fie 

gestionate în conformitate cu normele 

Corpului european de solidaritate și poate 

utiliza în acest scop structurile 

descentralizate ale Corpului european de 

solidaritate, cu condiția să asigure 

finanțarea complementară proporțională a 

acestor structuri. 

6. O țară participantă la program, o 

entitate regională sau locală pot pune la 

dispoziția beneficiarilor programului 

fonduri suplimentare care să fie gestionate 

în conformitate cu normele Corpului 

european de solidaritate și pot utiliza în 

acest scop structurile descentralizate ale 

Corpului european de solidaritate, cu 

condiția să asigure finanțarea 

complementară proporțională a acestor 

structuri. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pentru a simplifica cerințele 

pentru beneficiari, sumele forfetare, 

costurile unitare și finanțarea forfetară ar 
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trebui folosite cât mai mult posibil. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre participă la Corpul 

european de solidaritate. 

1. Corpul european de solidaritate 

este deschis pentru participare 

următoarelor țări: 

 (a) statelor membre; 

 (b) țărilor în curs de aderare, țărilor 

candidate și potențial candidate care 

dispun de o strategie de preaderare, în 

conformitate cu principiile generale și cu 

termenii și condițiile generale de 

participare a acestor țări la programele 

Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în 

deciziile Consiliilor de asociere sau în alte 

acorduri similare; 

 (c) țărilor AELS care sunt părți la 

Acordul privind SEE, în conformitate cu 

dispozițiile acordului respectiv; 

 (d) țărilor care fac obiectul politicii 

europene de vecinătate, care au încheiat 

acorduri cu Uniunea în care se prevede 

posibilitatea participării lor la programele 

Uniunii, cu condiția încheierii unui acord 

bilateral cu Uniunea privind condițiile 

participării la Corpul european de 

solidaritate. 

 Statele membre participă la Corpul 

european de solidaritate pentru a 

consolida coeziunea socială prin 

solidaritate și acțiuni ale Uniunii. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Corpul european de solidaritate este 

deschis pentru participare altor țări, pe baza 

acordurilor bilaterale. Cooperarea se 

bazează, după caz, pe credite suplimentare 

puse la dispoziție de țările partenere în 

conformitate cu procedurile stabilite de 

comun acord cu țările respective. 

2. Corpul european de solidaritate este 

deschis pentru participare altor țări, pe baza 

acordurilor bilaterale și multilaterale 

privind proiectele transfrontaliere cu 

statele din Europa care nu sunt membre 

ale UE. Cooperarea se bazează, după caz, 

pe credite suplimentare puse la dispoziție 

de țările partenere în conformitate cu 

procedurile stabilite de comun acord cu 

țările respective. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. 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 începerii 

unui plasament sau a unui proiect, tânărul 

înregistrat trebuie să aibă cel puțin 18 ani și 

nu mai mult de 30 de ani. 

1. 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 

sau obțin acces la acest program prin 

proceduri de depunere a candidaturilor 

deja existente, puse la dispoziție de 

organizațiile implicate în coordonarea și 

trimiterea voluntarilor. Cu toate acestea, 

în momentul începerii unui plasament sau a 

unui proiect, tânărul înregistrat trebuie să 

aibă cel puțin 18 ani și nu mai mult de 30 

de ani. Tinerii pot participa la acest 

proiect de câte ori doresc, indiferent de 

disponibilitate. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Candidatura unui tânăr pentru 

participarea la un program de mai lungă 

durată nu poate fi respinsă dacă pe 
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parcursul proiectului acesta împlinește 30 

de ani. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. La punerea în aplicare a prezentului 

regulament, Comisia și țările participante 

se asigură că se depun eforturi deosebite 

pentru promovarea incluziunii sociale, în 

special pentru participarea tinerilor 

defavorizați. 

2. La punerea în aplicare a prezentului 

regulament, Comisia și țările participante 

se asigură că se depun eforturi deosebite 

pentru promovarea incluziunii sociale, în 

special pentru participarea tinerilor 

defavorizați, garantând formarea 

specifică în domeniul voluntariatului 

pentru toți participanții. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Corpul european de solidaritate este 

deschis participării entităților publice sau 

private sau unor organizații internaționale, 

cu condiția să fi primit o etichetă de 

calitate a Corpului european de solidaritate. 

1. Corpul european de solidaritate este 

deschis participării entităților publice sau 

private nonprofit sau organizațiilor 

internaționale, menționate la articolul (2) 

punctul 4, cu condiția să fi primit o 

etichetă de calitate a Corpului european de 

solidaritate, în conformitate cu obiectivele 

prezentului regulament, astfel încât 

accesul la Corpul european de solidaritate 

să devină mai flexibil, cu norme clare și 

simple. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În urma evaluării, entității 3. În urma evaluării, entității 
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respective i se poate atribui eticheta de 

calitate a Corpului european de solidaritate. 

Eticheta obținută face obiectul unor 

reevaluări periodice și poate fi revocată. 

respective i se poate atribui eticheta de 

calitate a Corpului european de solidaritate. 

Eticheta obținută face obiectul unor 

reevaluări periodice și poate fi revocată, 

dar poate fi redobândită după o nouă 

evaluare. Rezultatele reevaluărilor 

entităților fac parte din evaluarea și 

monitorizarea prevăzute la articolul 15 și 

în special din raportul privind progresele 

înregistrate care urmează să fie publicat 

de Comisie în 2020. 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Orice entitate publică sau privată stabilită 

într-o țară participantă, precum și 

organizațiile internaționale care desfășoară 

activități de solidaritate în țările 

participante pot solicita finanțare în cadrul 

Corpului european de solidaritate. În cazul 

activităților menționate la articolul 7 

alineatul (1) litera (a), organizația 

participantă obține o etichetă de calitate ca 

o condiție prealabilă pentru a beneficia de 

finanțare în cadrul Corpului european de 

solidaritate. În cazul proiectelor de 

solidaritate menționate la articolul 7 

alineatul (1) litera (b), persoanele fizice pot 

să solicite, de asemenea, finanțare în 

numele unor grupuri informale de 

participanți la Corpul european de 

solidaritate. 

Orice entitate publică sau privată stabilită 

într-o țară participantă, precum și 

organizațiile internaționale care desfășoară 

activități de solidaritate în țările 

participante pot solicita finanțare în cadrul 

Corpului european de solidaritate. În cazul 

activităților menționate la articolul 7 

alineatul (1) litera (a), organizația 

participantă obține o etichetă de calitate ca 

o condiție prealabilă pentru a beneficia de 

finanțare în cadrul Corpului european de 

solidaritate. În cazul proiectelor de 

solidaritate menționate la articolul 7 

alineatul (1) litera (b), persoanele fizice pot 

să solicite, de asemenea, finanțare în 

numele unor grupuri informale de 

participanți la Corpul european de 

solidaritate. Alocarea și distribuirea 

finanțării ar trebui realizate într-un mod 

care să asigure un răspuns prompt și 

eficace la provocările societale. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Progresele privind obiectivele specifice se 

măsoară prin utilizarea unor indicatori 

precum: 

Progresele privind obiectivele specifice și 

calitatea plasamentelor se evaluează prin 

utilizarea unor indicatori precum: 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) numărul de participanți la 

plasamentele de voluntariat (naționale și 

transfrontaliere); 

(a) numărul de participanți la 

plasamentele de voluntariat, defalcat pe 

țări, vârstă și sex; 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) numărul de participanți la 

proiectele de solidaritate; 

(d) numărul de participanți la 

proiectele de solidaritate, defalcat pe țări, 

vârstă și sex; 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) numărul de organizații care dețin o 

etichetă de calitate a Corpului european de 

solidaritate. 

(e) numărul de organizații care dețin o 

etichetă de calitate a Corpului european de 

solidaritate, defalcat pe țări. 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) procentul de participanți care au 

primit un certificat precum Youthpass, o 

diplomă sau un alt fel de recunoaștere 

oficială a participării lor la Corpul 

european de solidaritate, defalcat pe țări, 

vârstă și sex; 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) procentul de participanți care au 

declarat că și-au consolidat dezvoltarea 

personală, educațională, socială și civică, 

defalcat pe țări, vârstă și sex; 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ec) procentul de participanți care 

declară că și-au îmbunătățit abilitățile 

lingvistice, defalcat pe țări, vârstă și sex; 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ed) procentul de participanți care 

declară că intenționează să se implice în 

continuare în activități de solidaritate, 

defalcat pe țări, vârstă și sex; 
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Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ee) procentul de participanți cu o 

dizabilitate, defalcat pe țări, vârstă, sex și 

tipul de plasament. 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Se instituie, de asemenea, un mecanism 

de feedback pe portalul Corpului 

european de solidaritate, prin care să se 

primească comentarii din partea 

participanților în legătură cu calitatea 

plasamentelor lor. 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cel târziu la șase luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, Comisia 

stabilește un program detaliat de 

monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și 

a impactului prezentului regulament. 

Fără a aduce atingere alineatului (1), cel 

târziu la șase luni de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament, Comisia stabilește 

un program detaliat de monitorizare a 

realizărilor, a rezultatelor și a impactului 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 4 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. La patru ani de la... [data intrării 

în vigoare a prezentului regulament], 

pentru a evalua experiența acumulată în 

cadrul Corpului european de solidaritate, 

Comisia publică un raport privind bunele 

practici pe care se pot sprijini viitoarea 

politică și obiectivele de coeziune. 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia, în cooperare cu țările 

participante, asigură diseminarea 

informațiilor, promovarea și monitorizarea 

tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul 

Corpului european de solidaritate. 

1. Comisia, în cooperare cu țările 

participante, asigură diseminarea 

informațiilor, promovarea și monitorizarea 

tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul 

Corpului european de solidaritate, mai 

ales prin soluții TIC, de exemplu, un 

portal disponibil în toate limbile oficiale 

ale Uniunii, punând un accent deosebit pe 

egalitatea de șanse și accesibilitate. 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Activitățile de comunicare 

contribuie, de asemenea, la comunicarea 

instituțională a priorităților politice ale 

Uniunii, dacă acestea sunt legate de 

obiectivele generale ale prezentului 

regulament. 

3. Activitățile de comunicare 

contribuie, de asemenea, la comunicarea 

instituțională a priorităților politice ale 

Uniunii, dacă acestea sunt legate de 

obiectivele generale ale prezentului 

regulament și dacă prezintă o valoare 

adăugată și sporesc vizibilitatea Uniunii. 
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Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea națională desemnează 

un organism de audit independent. 

Organismul de audit independent emite un 

aviz de audit referitor la declarația anuală 

privind gestionarea menționată la articolul 

60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012. 

1. Autoritatea națională desemnează, 

în conformitate cu principiul 

transparenței, un organism de audit 

independent. Organismul de audit 

independent emite un aviz de audit 

referitor la declarația anuală privind 

gestionarea menționată la articolul 60 

alineatul (5) din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 966/2012. 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) stipulează standardele de control 

intern pentru agențiile naționale și normele 

pentru gestionarea fondurilor Uniunii 

pentru sprijinul sub formă de granturi de 

către agențiile naționale; 

(a) stipulează standardele de control 

intern pentru agențiile naționale și normele 

pentru gestionarea fondurilor Uniunii 

pentru sprijinul sub formă de granturi de 

către agențiile naționale, ținând seama de 

cerințele în materie de simplificare și, prin 

urmare, neimpunând sarcini 

suplimentare pentru organizațiile 

participante; 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) în ceea ce privește implementarea 

Corpului european de solidaritate, 

Comisia Europeană colaborează 

îndeaproape cu autoritatea națională 

desemnată pentru Corpul european de 

solidaritate. 
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Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Comisia organizează reuniuni 

periodice cu rețeaua agențiilor naționale 

pentru a asigura o punere în aplicare 

coerentă a Corpului european de 

solidaritate în toate țările participante. 

7. Comisia organizează reuniuni 

periodice cu rețeaua agențiilor naționale și 

cu alte părți interesate implicate în 

activitățile Corpului european de 

solidaritate, pentru a asigura o 

implementare coerentă a Corpului 

european de solidaritate în toate țările 

participante. 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Agențiile naționale sunt 

responsabile de controalele primare ale 

beneficiarilor de granturi pentru acțiunile 

Corpului european de solidaritate care le 

sunt încredințate. Aceste controale oferă o 

asigurare rezonabilă că granturile acordate 

sunt utilizate în conformitate cu destinația 

lor și cu normele aplicabile ale Uniunii. 

3. Agențiile naționale sunt 

responsabile de controalele primare ale 

beneficiarilor de granturi pentru acțiunile 

Corpului european de solidaritate care le 

sunt încredințate. Aceste controale sunt 

proporționale și adecvate și oferă o 

asigurare rezonabilă că granturile acordate 

sunt utilizate în conformitate cu destinația 

lor și cu normele aplicabile ale Uniunii, 

ținând seama de cerințele în materie de 

simplificare și, prin urmare, neimpunând 

sarcini suplimentare pentru organizațiile 

participante. De asemenea, pentru a 

simplifica cerințele pentru beneficiari, 

sumele forfetare, costurile unitare sau 

finanțarea forfetară sunt folosite în cea 

mai mare măsură posibilă. 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În vederea punerii în aplicare a 

prezentului regulament, Comisia adoptă 

programe de lucru prin intermediul actelor 

de punere în aplicare. Fiecare program de 

lucru garantează punerea în aplicare 

consecventă a obiectivelor generale și 

specifice prevăzute la articolele 3 și 4 și 

descrie rezultatele preconizate, metoda de 

punere în aplicare și valoarea totală a 

acestuia. Programele de lucru conțin, de 

asemenea, o descriere a acțiunilor care 

urmează să fie finanțate, o indicare a sumei 

alocate fiecărei acțiuni, o indicare a 

distribuirii fondurilor între țările 

participante pentru acțiunile gestionate prin 

intermediul agențiilor naționale și un 

calendar indicativ de punere în aplicare. 

1. În vederea punerii în aplicare a 

prezentului regulament, Comisia adoptă 

programe de lucru prin intermediul actelor 

de punere în aplicare. Fiecare program de 

lucru garantează punerea în aplicare 

consecventă a obiectivelor generale și 

specifice prevăzute la articolele 3 și 4 și 

descrie rezultatele preconizate, metoda de 

punere în aplicare și valoarea totală a 

acestuia. Programele de lucru conțin, de 

asemenea, o descriere a acțiunilor care 

urmează să fie finanțate, inclusiv a 

acțiunilor comune la nivel transfrontalier, 

o indicare a sumei alocate fiecărei acțiuni, 

o indicare a distribuirii fondurilor între 

țările participante pentru acțiunile 

gestionate prin intermediul agențiilor 

naționale și un calendar indicativ de punere 

în aplicare. 
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