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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Corpo Europeu de Solidariedade é a nova iniciativa da UE que promove a solidariedade 
como valor fundamental da UE entre os seus cidadãos e entre os seus Estados-Membros e que 
cria oportunidades para os jovens poderem trabalhar ou participar como voluntários em 
projetos no seu próprio país ou no estrangeiro que beneficiem comunidades e pessoas em toda 
a Europa.

As atividades de solidariedade oferecidas aos jovens devem ser de elevada qualidade, no 
sentido de que devem atender a necessidades societais não satisfeitas, contribuir para o 
reforço das comunidades, oferecer aos jovens a oportunidade de adquirir valiosos 
conhecimentos, capacidades e competências, ser financeiramente acessíveis aos jovens e ser 
desenvolvidas em condições de segurança e higiene. A relatora salientou especialmente que as 
atividades de solidariedade oferecidas aos jovens devem visar aqueles que não trabalham, não 
estudam nem seguem qualquer formação (NEET).

As atividades de voluntariado (dentro e fora da União) constituem uma experiência 
enriquecedora num contexto de aprendizagem não formal e informal que promove o 
desenvolvimento pessoal, socioeducativo e profissional dos jovens, assim como uma 
cidadania ativa e a sua empregabilidade. A relatora salientou que os participantes em 
atividades de voluntariado devem ser totalmente compensados pelos seus custos relacionados 
com a atividade de voluntariado – como alojamento, transporte local, dinheiro de bolso, 
refeições, transporte do seu local de residência para o local de voluntariado e de volta. 

O Corpo Europeu de Solidariedade oferece aos jovens a oportunidade de conceber e realizar 
os seus próprios projetos com vista a dar resposta a desafios concretos em benefício das 
respetivas comunidades locais e regionais. Estes projetos servem de trampolim para um maior 
envolvimento em atividades de solidariedade e constituem uma oportunidade para testar as 
suas ideias e apoiar os jovens para poderem conduzir, eles próprios, ações de solidariedade. 
Além disso, os projetos do Corpo Europeu de Solidariedade constituem um primeiro passo 
para incentivar os participantes do Corpo Europeu de Solidariedade a lançarem-se numa 
atividade por conta própria ou a criar associações, organizações não governamentais, 
empresas sociais ou outros organismos ativos nos setores da solidariedade, sem fins lucrativos 
e da juventude.

Qualquer entidade que pretenda participar no Corpo Europeu de Solidariedade deve receber 
um selo de qualidade, como condição prévia para a participação. A relatora salientou que o 
selo de qualidade atribuído deve ser reavaliado, pelo menos, a cada dois anos e pode ser 
retirado se, no contexto dos controlos a efetuar, as condições que levaram à sua atribuição já 
não se encontrarem preenchidas.

Devem ser asseguradas, aos níveis europeu, nacional, regional e local, ações de 
sensibilização, publicidade e divulgação adequadas sobre as oportunidades disponíveis e os 
resultados das ações apoiadas pelo Programa. Dessa forma, deve ser prestada especial atenção 
às empresas sociais, encorajando-as a apoiar as atividades do Corpo Europeu de 
Solidariedade. Para melhor atingir os objetivos do Programa do Corpo Europeu de 
Solidariedade, a Comissão, os Estados-Membros e as agências nacionais devem, 
preferencialmente, trabalhar em estreita colaboração em parceria com as organizações não 
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governamentais, as empresas sociais, as organizações de juventude e as partes interessadas 
locais com conhecimentos especializados no domínio de ações de solidariedade.

A presente proposta introduz várias simplificações para indivíduos e organizações e a nível 
institucional. A relatora propõe novas medidas de simplificação do procedimento financeiro 
existente, dando preferência à opção de custos simplificados, a fim de simplificar os 
requisitos para os beneficiários. A relatora concorda com a proposta de estipular as normas de 
controlo interno da agência nacional em causa e as regras de gestão dos fundos da União 
destinados às subvenções concedidas pelas agências nacionais, todavia tendo em conta os 
requisitos de simplificação e sem impor um encargo adicional aos participantes e às 
organizações participantes.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) A União Europeia assenta em 
valores comuns e na solidariedade entre os 
seus cidadãos e os seus Estados-Membros, 
bem como entre as diferentes gerações. 
Estes valores comuns norteiam as suas 
ações e proporcionam a necessária unidade 
para lidar com os desafios societais atuais e 
futuros a nível europeu e internacional, 
para cuja resolução os jovens europeus 
estejam dispostos a contribuir, expressando 
na prática a sua solidariedade.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Na sua Comunicação intitulada 
«Um Corpo Europeu de Solidariedade», de 

(3) Na sua Comunicação intitulada 
«Um Corpo Europeu de Solidariedade», de 
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7 de dezembro de 201618, a Comissão 
sublinhou a necessidade de reforçar as 
bases para o trabalho de solidariedade em 
toda a Europa, a fim de proporcionar aos 
jovens mais e melhores oportunidades para 
atividades de solidariedade que abranjam 
uma vasta gama de domínios, e de apoiar 
os intervenientes nacionais e locais, nos 
seus esforços para fazer face aos diferentes 
desafios e crises. A Comunicação lançou 
uma primeira fase do Corpo Europeu de 
Solidariedade que mobilizou diferentes 
programas da União para oferecer 
oportunidades de voluntariado, de estágio 
ou de emprego aos jovens em toda a União.

7 de dezembro de 201618, a Comissão 
sublinhou a necessidade de reforçar as 
bases para o trabalho de solidariedade em 
toda a Europa, a fim de proporcionar aos 
jovens mais e melhores oportunidades para 
atividades de solidariedade que abranjam 
uma vasta gama de domínios, e de apoiar 
os intervenientes nacionais, regionais e 
locais, nos seus esforços para fazer face 
aos diferentes desafios e crises. A 
Comunicação lançou uma primeira fase do 
Corpo Europeu de Solidariedade que 
mobilizou diferentes programas da União 
para oferecer oportunidades de 
voluntariado, de estágio ou de emprego aos 
jovens em toda a União.

___________________ __________________

18 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões – Um Corpo Europeu 
de Solidariedade (COM(2016) 0942 final).

18 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões – Um Corpo Europeu 
de Solidariedade (COM(2016) 0942 final).

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os jovens devem ter acesso 
facilitado às oportunidades de 
participação em atividades de 
solidariedade, que lhes permitam 
manifestar o seu empenhamento em 
benefício das comunidades, ao mesmo 
tempo que adquirem uma experiência útil, 
capacidades e competências para o seu 
desenvolvimento pessoal, educativo, 
social, cívico e profissional, melhorando 
deste modo a sua empregabilidade. Essas 
atividades devem contribuir igualmente 
para a mobilidade dos jovens voluntários, 
estagiários e trabalhadores.

(5) Os jovens devem dispor de 
oportunidades de fácil acesso e inclusivas
de participação em atividades de 
solidariedade, que lhes permitam 
manifestar o seu empenhamento em 
benefício das comunidades, incluindo as 
comunidades locais, ao mesmo tempo que 
adquirem uma experiência útil, 
conhecimentos, capacidades e 
competências para o seu desenvolvimento 
pessoal, educativo, social, cívico e 
profissional, melhorando deste modo a sua 
empregabilidade a nível nacional, 
regional, europeu e, se for caso disso, a 
nível transfronteiriço ou internacional. 
Essas atividades devem contribuir 
igualmente para a mobilidade dos jovens 
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voluntários, estagiários e trabalhadores.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) As atividades de solidariedade 
oferecidas aos jovens devem ser de elevada 
qualidade e visar especialmente aqueles 
que não estudam, não trabalham nem 
seguem qualquer formação (NEET), no 
sentido de que devem atender a 
necessidades societais não satisfeitas, 
contribuir para o reforço das comunidades, 
oferecer aos jovens a oportunidade de 
adquirir valiosos conhecimentos, 
capacidades e competências, ser 
financeiramente acessíveis aos jovens e ser 
desenvolvidas em condições de segurança, 
inclusivas e de higiene.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Corpo Europeu de Solidariedade 
proporciona um ponto de acesso único às 
atividades de solidariedade em toda a 
União e fora da União. Deverá ser 
assegurada a coerência e a 
complementaridade com as demais 
políticas e programas pertinentes da União. 
O Corpo Europeu de Solidariedade tira 
partido dos pontos fortes e sinergias do 
predecessor e dos programas existentes, 
nomeadamente o Serviço Voluntário 
Europeu19 e a iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE20. Complementa também os 
esforços envidados pelos 
Estados-Membros para apoiar os jovens e 

(7) O Corpo Europeu de Solidariedade 
proporciona um ponto de acesso único às 
atividades de solidariedade em toda a 
União e fora da União. Deverá ser 
assegurada a coerência e a 
complementaridade com as demais 
políticas e programas pertinentes da União. 
O Corpo Europeu de Solidariedade tira 
partido dos pontos fortes e sinergias do 
predecessor e dos programas existentes, 
nomeadamente o Serviço Voluntário 
Europeu19 e a iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE20. Complementa também os 
esforços envidados pelos 
Estados-Membros, pelas regiões e cidades
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facilitar a sua transição da escola para o 
trabalho no âmbito da Garantia para a 
Juventude, proporcionando-lhes 
oportunidades adicionais para se iniciarem 
no mercado de trabalho sob a forma de 
estágios ou empregos em domínios 
relacionados com a solidariedade, quer no 
seu Estado-Membro, quer além-fronteiras. 
É também assegurada a 
complementaridade com as atuais redes a 
nível da União pertinentes para as 
atividades do Corpo Europeu de 
Solidariedade, como sejam a rede europeia 
de serviços públicos de emprego, a 
plataforma EURES e a rede Eurodesk. 
Além disso, importa assegurar, com base 
em boas práticas, se for caso disso, a 
complementaridade entre as iniciativas 
existentes pertinentes, em especial as 
iniciativas nacionais de solidariedade e de 
mobilidade para os jovens, e o Corpo 
Europeu de Solidariedade.

para apoiar os jovens e facilitar a sua 
transição da escola para o trabalho no 
âmbito da Garantia para a Juventude, 
proporcionando-lhes oportunidades 
adicionais para se iniciarem no mercado de 
trabalho sob a forma de estágios ou 
empregos em domínios relacionados com a 
solidariedade, quer no seu Estado-Membro, 
quer além-fronteiras. É também assegurada 
a complementaridade com as atuais redes a 
nível da União pertinentes para as 
atividades do Corpo Europeu de 
Solidariedade, como sejam a rede europeia 
de serviços públicos de emprego, a 
plataforma EURES e a rede Eurodesk. 
Além disso, importa assegurar, com base 
em boas práticas, se for caso disso, a 
complementaridade entre as iniciativas 
existentes pertinentes, em especial as
iniciativas nacionais de solidariedade e de 
mobilidade para os jovens, e o Corpo 
Europeu de Solidariedade.

_________________ _________________

19 Regulamento (UE) n.º 1288/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o Programa 
«Erasmus+»: o programa da União para o 
ensino, a formação, a juventude e o 
desporto e que revoga as Decisões 
n.º 1719/2006/CE, n.º 1720/2006/CE e 
n.º 1298/2008/CE (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 50).

19 Regulamento (UE) n.º 1288/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que cria o Programa 
«Erasmus+»: o programa da União para o 
ensino, a formação, a juventude e o 
desporto e que revoga as Decisões 
n.º 1719/2006/CE, n.º 1720/2006/CE e 
n.º 1298/2008/CE (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 50).

20 Regulamento (UE) n.º 375/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de abril de 2014, que cria o Corpo 
Voluntário Europeu para a Ajuda 
Humanitária («iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE») (JO L 122 de 24.4.2014, 
p. 1).

20 Regulamento (UE) n.º 375/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de abril de 2014, que cria o Corpo 
Voluntário Europeu para a Ajuda 
Humanitária («iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE») (JO L 122 de 24.4.2014, 
p. 1).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração



PE629.617v02-00 8/25 AD\1174303PT.docx

PT

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

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

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Estas atividades devem ser 
desenvolvidas para benefício das 
comunidades, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
pessoal, educativo, social, cívico e 
profissional de cada indivíduo participante, 
e podem assumir a forma de voluntariado, 
estágio ou emprego, projetos ou atividades 
de estabelecimento de redes, desenvolvidos 
em diferentes áreas, como a educação e a 
formação, o emprego, a igualdade de 
género, o empreendedorismo, - em especial 
o empreendedorismo social -, a cidadania e 
a participação democrática, o ambiente e a 
proteção da natureza, a ação climática, a 
prevenção, a preparação e a recuperação 
em situação de catástrofe, a agricultura e o 
desenvolvimento rural, o fornecimento de 
produtos alimentares e não alimentares, a 

(10) Estas atividades devem ser 
desenvolvidas para benefício das 
comunidades e apoiadas pelas autoridades 
locais e regionais, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
pessoal, educativo, social, cívico e 
profissional de cada indivíduo participante, 
e podem assumir a forma de voluntariado, 
estágio ou emprego, projetos ou atividades 
de estabelecimento de redes, TI e novas 
tecnologias, desenvolvidos em diferentes 
áreas, como a educação formal e não 
formal e a aprendizagem informal, o 
diálogo intercultural, a inclusão social e a 
formação, o emprego, a igualdade de 
género, o empreendedorismo, - em especial 
o empreendedorismo social -, a cidadania e 
a participação democrática, o ambiente e a 
proteção da natureza, a ação climática, a 
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saúde e o bem-estar, a criatividade e a 
cultura, a educação física e o desporto, a 
assistência e a segurança social, o 
acolhimento e a integração de nacionais de 
países terceiros, a cooperação territorial e a 
coesão, e a cooperação além-fronteiras. 
Tais atividades de solidariedade devem 
incluir uma dimensão sólida de
aprendizagem e formação através de 
atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 
e depois da atividade de solidariedade.

prevenção, a preparação e a recuperação 
em situação de catástrofe, a agricultura e o 
desenvolvimento rural, o fornecimento de 
produtos alimentares e não alimentares, a 
saúde e o bem-estar, a criatividade e a 
cultura, a educação física e o desporto, a 
assistência e a segurança social, o 
acolhimento e a integração de nacionais de 
países terceiros, a cooperação territorial e a 
coesão, e a cooperação além-fronteiras. 
Tais atividades de solidariedade devem 
incluir uma dimensão sólida da educação e 
da aprendizagem e formação através de 
atividades pertinentes que podem ser 
oferecidas aos participantes antes, durante 
e depois da atividade de solidariedade.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) As atividades de voluntariado 
(dentro e fora da União) constituem uma 
experiência enriquecedora num contexto de 
aprendizagem não formal e informal que 
promove o desenvolvimento pessoal, 
socioeducativo e profissional dos jovens, 
assim como uma cidadania ativa, o 
intercâmbio de boas práticas e as 
perspetivas de empregabilidade no 
mercado de trabalho. As atividades de 
voluntariado não deverão ter um impacto 
negativo nos empregos remunerados, 
potenciais ou existentes, nem 
substituir-se-lhes. Os participantes em 
atividades de voluntariado devem ser 
compensados adequadamente pelos seus 
custos relacionados com a atividade de 
voluntariado, incluindo alojamento, 
transporte local, dinheiro de bolso, 
refeições, transporte do seu local de 
residência para o local de voluntariado e 
de volta. A Comissão e os 
Estados-Membros devem cooperar em 
matéria de políticas de voluntariado no 
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domínio da juventude, através do método 
aberto de coordenação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Deve ser criado um selo de 
qualidade para garantir o cumprimento por 
parte das organizações participantes dos 
princípios e dos requisitos do Corpo 
Europeu de Solidariedade, no que se refere 
aos seus direitos e responsabilidades 
durante todas as fases da experiência de 
solidariedade. A obtenção do selo de 
qualidade é uma condição prévia para a 
participação, mas não deve conduzir 
automaticamente ao financiamento no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade.

(17) Deve ser criado um selo de 
qualidade para garantir o cumprimento 
efetivo e contínuo por parte das 
organizações participantes dos princípios e 
dos requisitos do Corpo Europeu de 
Solidariedade, no que se refere aos seus 
direitos e responsabilidades durante todas 
as fases da experiência de solidariedade, 
incluindo as fases de preparação e de 
acompanhamento. A obtenção do selo de 
qualidade é uma condição prévia para a 
participação, mas não deve conduzir 
automaticamente ao financiamento no 
âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A expansão dos projetos do Corpo 
Europeu de Solidariedade deverá ser 
facilitada. Devem ser criadas medidas 
específicas para ajudar os promotores de 
projetos do Corpo Europeu de 
Solidariedade a candidatar-se a bolsas, ou 
desenvolver sinergias através do apoio dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento e de programas relacionados 
com a migração, a segurança, a justiça e a 
cidadania, a saúde e a cultura.

(21) A expansão dos projetos do Corpo 
Europeu de Solidariedade deverá ser 
facilitada. Ao mesmo tempo, devem ser 
fornecidas aos potenciais beneficiários 
informações precisas e continuamente 
atualizadas sobre essas oportunidades.
Devem ser criadas medidas específicas 
para ajudar os promotores de projetos do 
Corpo Europeu de Solidariedade a 
candidatar-se a bolsas, ou desenvolver 
sinergias através do apoio dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento e 
de programas relacionados com a 
migração, a segurança, a justiça e a 
cidadania, a saúde e a cultura.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Deve ser prestada especial atenção 
à necessidade de assegurar que as 
atividades apoiadas pelo Corpo Europeu de 
Solidariedade estão acessíveis a todos os 
jovens, nomeadamente os mais 
desfavorecidos. Devem ser postas em 
prática medidas especiais para promover a 
inclusão social, a participação dos jovens 
desfavorecidos, para além da necessidade 
de tomar em consideração as restrições 
resultantes do afastamento de várias áreas 
rurais e das regiões ultraperiféricas da 
União e dos países e territórios 
ultramarinos. Do mesmo modo, os países 
participantes devem envidar esforços para 
adotar todas as medidas adequadas com 
vista a eliminar os obstáculos jurídicos e 
administrativos ao bom funcionamento do 
Corpo Europeu de Solidariedade. Isso deve 

(28) Deve ser prestada especial atenção 
à necessidade de assegurar que as 
atividades apoiadas pelo Corpo Europeu de 
Solidariedade estão acessíveis a todos os 
jovens, nomeadamente os mais 
desfavorecidos. Devem ser postas em 
prática medidas especiais para promover a 
inclusão social, a participação dos jovens 
desfavorecidos, para além da necessidade 
de tomar em consideração as restrições 
resultantes do afastamento de várias áreas 
rurais e das regiões ultraperiféricas da 
União e dos países e territórios 
ultramarinos. Por conseguinte, o 
acompanhamento do programa deve 
indicar em que medida a participação 
responde à vontade de refletir a 
diversidade da sociedade europeia em 
termos de grupos minoritários, 
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incluir a resolução, sempre que possível, e 
sem prejuízo do acervo de Schengen e da 
legislação da União em matéria de entrada 
e de residência dos nacionais de países 
terceiros, das questões administrativas que 
criam dificuldades à obtenção de vistos e 
de autorizações de residência, bem como a 
emissão de um Cartão Europeu de Seguro 
de Doença no caso de atividades 
transfronteiriças na União Europeia.

(in)capacidade, desvantagem 
social/financeira e origem regional dos 
participantes. Do mesmo modo, os países 
participantes devem envidar esforços para 
adotar todas as medidas adequadas com 
vista a eliminar os obstáculos jurídicos e 
administrativos ao bom funcionamento do 
Corpo Europeu de Solidariedade. Isso deve 
incluir a resolução, sempre que possível, e 
sem prejuízo do acervo de Schengen e da 
legislação da União em matéria de entrada 
e de residência dos nacionais de países 
terceiros, das questões administrativas que 
criam dificuldades à obtenção de vistos e 
de autorizações de residência, bem como a 
emissão de um Cartão Europeu de Seguro 
de Doença no caso de atividades 
transfronteiriças na União Europeia.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Devem ser asseguradas, aos níveis 
europeu, nacional e local, ações de 
sensibilização, publicidade e divulgação 
adequadas sobre as oportunidades 
disponíveis e os resultados das ações 
apoiadas pelo Programa. Deve ser prestada 
especial atenção às empresas sociais, 
encorajando-as a apoiar as atividades do 
Corpo Europeu de Solidariedade. Essas 
ações devem ser assumidas por todos os 
organismos de execução do Programa, 
incluindo, se for caso disso, com o apoio 
de outros parceiros-chave.

(38) Devem ser asseguradas, aos níveis 
europeu, nacional, regional e local, ações 
de sensibilização, publicidade e divulgação 
adequadas sobre as oportunidades 
disponíveis e os resultados das ações 
apoiadas pelo Programa. Deve ser prestada 
especial atenção às empresas sociais, 
encorajando-as a apoiar as atividades do 
Corpo Europeu de Solidariedade. Essas 
ações devem ser assumidas por todos os 
organismos de execução do Programa, 
incluindo, se for caso disso, com o apoio 
de outros parceiros-chave.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

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

(39) Para melhor atingir os objetivos do 
Programa, a Comissão, os 
Estados-Membros e as agências nacionais 
devem trabalhar em estreita colaboração 
em parceria com as organizações não 
governamentais, as empresas sociais, as 
organizações de juventude e as partes 
interessadas locais com conhecimentos 
especializados no domínio de ações de 
solidariedade, incluindo as infraestruturas 
de voluntariado e as agências de apoio, 
tais como os centros de voluntariado.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e eficiente do presente regulamento, 
o Programa deverá fazer a máxima 
utilização possível das modalidades de 
gestão já em vigor. A execução do 
Programa deve, por isso, ser confiada às 
estruturas existentes, isto é, a Comissão, e 
as agências nacionais de execução 
designadas para a gestão das ações 
referidas no Capítulo III do [Novo 
Regulamento Erasmus]. A Comissão deve 
consultar regularmente as principais partes 
interessadas, incluindo as organizações 
participantes, sobre a implementação do 
Corpo Europeu de Solidariedade.

(41) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e eficiente do presente regulamento, 
o Programa deverá fazer a máxima 
utilização possível das modalidades de 
gestão já em vigor. A execução do 
Programa deve, por isso, ser confiada às 
estruturas existentes, isto é, a Comissão, e 
as agências nacionais de execução 
designadas para a gestão das ações 
referidas no Capítulo III do [Novo 
Regulamento Erasmus]. A Comissão deve 
consultar regularmente as principais partes 
interessadas, incluindo as organizações 
participantes, sobre a implementação do 
Corpo Europeu de Solidariedade, e 
envolvê-las ativamente no processo de 
tomada de decisões.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Voluntário», uma pessoa que se 
registou no Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade e que realiza, de livre 
vontade, atividades para benefício da 
sociedade;

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Projeto de solidariedade», uma 
atividade de solidariedade não remunerada 
realizada no país durante um período de até 
12 meses, executada por grupos de pelo 
menos cinco participantes do Corpo 
Europeu de Solidariedade, com vista a 
fazer face às principais dificuldades dentro 
das suas comunidades, apresentando ao 
mesmo tempo um valor acrescentado 
europeu claro;

(9) «Projeto de solidariedade», uma 
atividade de solidariedade não remunerada 
realizada no país ou transfronteiriça 
durante um período de até 12 meses, 
executada por grupos de pelo menos cinco 
participantes do Corpo Europeu de 
Solidariedade ou por uma organização 
participante, com vista a fazer face às 
principais dificuldades dentro das suas 
comunidades, apresentando ao mesmo 
tempo um valor acrescentado europeu 
claro;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O objetivo específico do programa 
consiste em proporcionar aos jovens, em 
particular aqueles com menos 
oportunidades, oportunidades facilmente 
acessíveis e inclusivas de envolvimento em 
atividades de solidariedade dentro e fora da 
Europa, com incidência nos países 
candidatos e potencialmente candidatos, 
melhorando simultaneamente e validando 
de forma adequada os seus conhecimentos 
e competências, e facilitando a sua 
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empregabilidade.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Pela sua abordagem inclusiva para 
envolver os jovens de diferentes origens e 
de meios desfavorecidos, incluindo 
aqueles que se deparam com obstáculos 
para participar plenamente no programa;

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas destinadas a assegurar a 
qualidade da atividade de voluntariado, 
dos estágios ou empregos, incluindo 
formação, apoio linguístico, seguros 
complementares, apoio antes ou depois da 
atividade de solidariedade, assim como a 
maior utilização do Youthpass, que 
identifica e documenta as competências 
adquiridas durante as atividades de 
solidariedade para os participantes, o 
reforço das capacidades e o apoio 
administrativo a organizações 
participantes;

(a) Medidas destinadas a assegurar a 
qualidade e a acessibilidade do
voluntariado, dos estágios ou empregos, 
incluindo formação, apoio linguístico, 
seguros complementares, apoio antes ou 
depois da atividade de solidariedade, assim 
como a maior utilização do Youthpass, que 
identifica e documenta as competências 
adquiridas durante as atividades de 
solidariedade para os participantes, o 
reforço das capacidades e o apoio 
administrativo a organizações 
participantes;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Medidas destinadas a promover a 
inclusão social e a igualdade de 
oportunidades;
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O voluntariado, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), deve incidir e ter 
impacto nas necessidades identificadas da 
comunidade, deve incluir uma componente 
de aprendizagem e formação, não deve 
substituir os estágios ou os empregos, não 
deve ser equiparado a emprego e deve 
basear-se num acordo escrito de 
voluntariado. Tal acordo deve assegurar 
uma proteção jurídica e social adequada 
do participante. Os participantes em 
atividades de voluntariado devem ser 
devidamente compensados pelos seus 
custos relacionados com a atividade de 
voluntariado.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será dada preferência à opção de custos 
simplificados, a fim de simplificar os 
requisitos para os beneficiários.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicarem o presente regulamento, a 
Comissão, os Estados-Membros e outros 
países participantes no programa devem 
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promover a inclusão social e a igualdade 
de condições de acesso, nomeadamente a 
participação dos jovens com menos 
oportunidades.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Consoante essa avaliação, poderá 
ser outorgado à entidade candidata o selo 
de qualidade do Corpo Europeu de 
Solidariedade. A atribuição do selo deve 
ser reavaliada, pelo menos de quatro em 
quatro anos, podendo ser revogada em 
caso de abuso.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve realizar se assim que existam 
informações suficientes disponíveis sobre a 
execução do Programa, mas o mais tardar 
quatro anos após o início da sua execução  
e também deve ser acompanhada de uma
avaliação final do programa anterior.

2. A avaliação intercalar do Programa 
deve realizar se assim que existam 
informações suficientes disponíveis sobre a 
execução do Programa, mas o mais tardar 
quatro anos após o início da sua execução e 
deve ser acompanhada de uma avaliação 
final do programa anterior.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 

1. Os destinatários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem desse 
financiamento e assegurar a respetiva 
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visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações e os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações e os seus resultados, mediante a 
prestação de informações rápidas, 
coerentes, eficazes e proporcionadas, 
dirigidas a diversos públicos, como os 
meios de comunicação social ou a 
população em geral.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
Programa e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao programa
devem também contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos a 
que se refere o artigo 3.º.

2. A Comissão deve realizar ações de 
informação e comunicação sobre o 
Programa, o seu público-alvo, a sua 
duração e as suas ações e resultados. Os 
recursos financeiros afetados ao programa 
devem também contribuir para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos a 
que se refere o artigo 3.º.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Prever as normas de controlo 
interno da agência nacional em questão e 
as regras de gestão dos fundos da União 
destinados às subvenções concedidas pelas 
agências nacionais;

(a) Prever as normas de controlo 
interno da agência nacional em questão e 
as regras de gestão dos fundos da União 
destinados às subvenções concedidas pelas 
agências nacionais, tendo em conta os 
requisitos de simplificação e sem impor 
um encargo adicional aos participantes e 
às organizações participantes;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As auditorias sobre a utilização da 
contribuição da União efetuadas por 
pessoas ou entidades, incluindo as que para 
tal não estiverem mandatadas pelas 
Instituições ou órgãos da União, 
constituem a base para a garantia global 
nos termos do [artigo 127.º] do 
Regulamento Financeiro.

1. As auditorias sobre a utilização da 
contribuição da União efetuadas por 
pessoas ou entidades, incluindo as que para 
tal não estiverem mandatadas pelas 
Instituições ou órgãos da União, 
constituem a base para a garantia global 
nos termos do artigo [127.º] do 
Regulamento Financeiro e devem ser 
realizadas de acordo com os mesmos 
critérios em todos os Estados-Membros.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As agências nacionais serão 
responsáveis pelos controlos primários dos 

2. As agências nacionais serão 
responsáveis pelos controlos primários dos 
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beneficiários de subvenções para as ações 
do Corpo Europeu de Solidariedade que 
lhes são confiadas. Esses controlos devem 
fornecer uma garantia razoável de que as 
subvenções concedidas são utilizadas como 
previsto e de acordo com as regras 
aplicáveis da União.

beneficiários de subvenções para as ações 
do Corpo Europeu de Solidariedade que 
lhes são confiadas. Esses controlos devem 
ser proporcionados e adequados e 
fornecer uma garantia razoável de que as 
subvenções concedidas são utilizadas como 
previsto e de acordo com as regras 
aplicáveis da União.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve tomar medidas 
adequadas para garantir que, aquando da 
implementação de ações financiadas ao 
abrigo do presente regulamento, os 
interesses financeiros da União sejam 
protegidos.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Percentagens em termos de 
equilíbrio de género, grupos minoritários, 
(in)capacidade e origem regional dos 
participantes;
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