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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul1

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Voluntarii pot consolida operațiunile de 
ajutor umanitar și pot contribui la 
profesionalizarea ajutorului umanitar 
atunci când aceștia sunt selecționați și 
formați în mod adecvat și pregătiți pentru 
trimitere pe teren, astfel încât să se asigure 
faptul că aceștia au aptitudinile și 
competențele necesare pentru a ajuta în 
modul cel mai eficient persoanele aflate în 
dificultate.

(6) Voluntarii pot consolida operațiunile de 
ajutor umanitar și pot contribui la 
profesionalizarea ajutorului umanitar 
atunci când aceștia sunt selecționați și 
formați în mod adecvat și pregătiți pentru 
trimitere pe teren, astfel încât să se asigure 
faptul că aceștia au aptitudinile și 
competențele necesare pentru a ajuta în 
modul cel mai eficient persoanele aflate în 
dificultate și atunci când beneficiază de 
un sprijin și de o încadrare adecvate la 
locul unde este exercitată activitatea de 
voluntariat.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Uniunea își desfășoară operațiunile de 
ajutor umanitar în parteneriat cu 
organismele de punere în aplicare. Aceste 
organizații ar trebui să joace un rol 
semnificativ în punerea în practică a 
inițiativei EU Aid Volunteers pentru a se 
asigura asumarea responsabilității de către 

(10) Uniunea își desfășoară operațiunile de 
ajutor umanitar în parteneriat cu 
organismele de punere în aplicare. Aceste 
organizații ar trebui să joace un rol 
semnificativ în punerea în practică a 
inițiativei EU Aid Volunteers pentru a se 
asigura asumarea responsabilității de către 
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actori și pentru a se maximiza participarea 
la acțiunile Corpului voluntar de pe teren. 
Uniunea ar trebui să încredințeze 
organizațiilor de punere în aplicare în 
special misiunile de identificare, selectare, 
pregătire și trimitere pe teren a membrilor 
EU Aid Volunteers, în conformitate cu 
normele stabilite de Comisie. Comisia ar 
trebui, în plus, să fie în măsură să facă apel 
la voluntari instruiți și pregătiți cu succes 
pentru trimitere pe teren, după caz.

actori și pentru a se maximiza participarea 
la acțiunile Corpului voluntar de pe teren. 
Uniunea ar trebui să încredințeze 
organizațiilor de punere în aplicare în 
special misiunile de identificare, selectare, 
pregătire, trimitere pe teren, monitorizare 
pe durata misiunii și după misiune a 
membrilor EU Aid Volunteers, în 
conformitate cu normele stabilite de 
Comisie. Comisia ar trebui, în plus, să fie 
în măsură să facă apel la voluntari instruiți 
și pregătiți cu succes pentru trimitere pe 
teren, după caz.

Or. fr

Amendamentul3

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Voluntariatul în domeniul ajutorului 
umanitar ar putea contribui la menținerea 
tinerilor în activitate, la dezvoltarea lor 
personală și a conștiinței interculturale și la 
îmbunătățirea competențelor și a capacității 
de inserție profesională în economia 
globală. Astfel, s-ar contribui la inițiativa 
privind oportunitățile pentru tineri și la o 
serie de alte obiective-cheie ale Uniunii, 
cum ar fi incluziunea socială, ocuparea 
forței de muncă, cetățenia activă, educația, 
precum și dezvoltarea de competențe. 

(12) Voluntariatul în domeniul ajutorului 
umanitar ar putea contribui la menținerea 
tinerilor în activitate, la dezvoltarea lor 
personală și a conștiinței interculturale și la 
îmbunătățirea competențelor și a capacității 
de inserție profesională în economia 
globală. Astfel, s-ar contribui la inițiativa 
privind oportunitățile pentru tineri și la o 
serie de alte obiective-cheie ale Uniunii, 
cum ar fi incluziunea socială, ocuparea 
forței de muncă, cetățenia activă, educația, 
precum și dezvoltarea de competențe și 
dezvoltarea valorilor Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. mobilizării membrilor EU Aid 
Volunteers în operațiuni de ajutor umanitar 
în țări terțe;

1. mobilizării membrilor EU Aid 
Volunteers în operațiuni de ajutor umanitar 
în țări terțe și, după caz, pe teritoriul 
Uniunii în completarea EuropeAid.

Or. fr

Amendamentul5

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Siguranța și securitatea voluntarilor este 
o prioritate.

(3) Formarea, siguranța și securitatea 
voluntarilor este o prioritate

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Voluntarii UE în domeniul ajutorului 
umanitar promovează activitățile comune 
și participarea voluntarilor din diferite țări 
și încurajează proiecte comune și 
parteneriate transnaționale între organisme 
responsabile de punerea în aplicare, astfel 
cum sunt menționate la articolul 10.

(4) Organizațiile de voluntari UE în 
domeniul ajutorului umanitar promovează 
activitățile comune și participarea 
voluntarilor din diferite țări și încurajează 
proiecte comune și parteneriate 
transnaționale între organisme responsabile 
de punerea în aplicare, astfel cum sunt 
menționate la articolul 10.

Or. fr
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „voluntar” înseamnă o persoană care 
alege, în mod liber și fără a avea ca 
obiectiv primordial obținerea unui câștig 
financiar, să se implice în activități în 
beneficiul comunității, al său și al societății 
în general; 

(a) „voluntar” înseamnă o persoană care 
alege, în mod liber și fără a avea ca 
obiectiv primordial obținerea unui câștig 
financiar, să se implice în activități în 
beneficiul comunității, al său și al societății 
în general; de asemenea, el trebuie să 
dețină noțiuni spontane sau învățate care 
să îi permită optimizarea rolului Uniunii 
și a valorilor sale.

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „cadru de conducere voluntar” 
înseamnă o persoană care ocupă funcții 
de conducere și de responsabilitate și 
contribuie cu experiența sa la formarea și 
informarea voluntarilor, înainte, în 
timpul și după misiunea lor. 

Or. fr

Amendamentul9

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La punerea în aplicare a prezentului (1) La punerea în aplicare a prezentului 
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regulament, se asigură coerența cu alte 
domenii de acțiune externă a Uniunii și cu 
alte politici relevante ale acesteia. Se 
acordă o atenție deosebită asigurării unei 
tranziții fără dificultăți între acordarea de 
ajutor, reconstrucție și dezvoltare.

regulament, se asigură coerența cu alte 
domenii de acțiune externă a Uniunii și cu 
alte politici relevante ale acesteia. Se 
acordă o atenție deosebită asigurării unei 
tranziții fără dificultăți între acordarea de 
ajutor, reconstrucție și dezvoltare. Se 
stabilește o legătură cu programul Eures.

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și statele membre cooperează 
pentru îmbunătățirea consecvenței și a 
coerenței între sistemele naționale 
relevante de voluntari și acțiunile 
Voluntarilor UE în materie de ajutor.

(2) Comisia și statele membre cooperează 
pentru îmbunătățirea consecvenței, a 
coerenței și a costurilor între sistemele 
naționale relevante de voluntari și acțiunile 
Voluntarilor UE în materie de ajutor și 
EuropeAid.

Or. fr

Amendamentul11

Propunere de decizie
Capitolul II 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile EU Aid Volunteers Dispoziții privind acțiunile EU Aid 
Volunteers 

Or. fr

Justificare

Elaborarea și gestionarea normelor, verificarea, identificarea și selectarea candidaților țin 
de competența Comisiei Europene și a cadrelor de conducere voluntare ale UE, și nu de 
competența voluntarilor UE înșiși, conform articolului 5 „Definiții”.
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Amendamentul12

Propunere de decizie
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile EU Aid Volunteers Acțiunile cadrelor de conducere voluntare 
UE în materie de ajutor

Or. fr

Justificare

Elaborarea și gestionarea normelor, verificarea, identificarea și selectarea candidaților țin 
de competența Comisiei Europene și a cadrelor de conducere voluntare ale UE, și nu de 
competența voluntarilor UE înșiși, conform articolului 5 „Definiții”.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
 Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea, selectarea și pregătirea de 
voluntari candidați în vederea mobilizării 
lor în cadrul acțiunilor de ajutor umanitar;

(a) identificarea, informarea înainte și 
după misiune, selectarea și pregătirea de 
voluntari candidați în vederea mobilizării 
lor în cadrul acțiunilor de ajutor umanitar;

Or. fr

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste standarde asigură asumarea 
obligației de diligență și acoperă în special 
responsabilitățile organizațiilor de trimitere 
și de primire, cerințele minime privind 
cheltuielile de ședere, de cazare și a altor 
cheltuielilor relevante, a poliței de 
asigurare, procedurile de securitate și alte 

(2) Aceste standarde asigură asumarea 
obligației de diligență și acoperă în special 
responsabilitățile organizațiilor de trimitere 
și de primire, cerințele minime privind 
cheltuielile de ședere, de cazare și a altor 
cheltuielilor relevante, a poliței de 
asigurare, procedurile de securitate și alte 
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elemente relevante. elemente relevante, precum suportarea 
cheltuielilor de masă și cazare, transferul 
de la aeroportul internațional de 
destinație la locul misiunii, asigurarea (de 
sănătate, călătorie și anulare), asistența și 
sprijinul acordat 24h/24h de către echipă 
la fața locului și la sediu, precum și alte 
costuri în funcție de țara de acțiune, de 
tipul de ajutor umanitar, condițiile de 
anulare de către voluntar și/sau de către 
organizația de primire sau de trimitere.

Or. fr

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism de 
certificare prin care se garantează faptul că 
organizațiile de trimitere respectă 
standardele menționate la articolul 9 și un 
mecanism de certificare diferențiat pentru 
organizațiile de primire.

(1) Comisia stabilește un mecanism de 
certificare elaborat în strânsă colaborare 
cu organismele și organizațiile 
neguvernamentale recunoscute prin 
acțiunile lor umanitare și prin care se 
garantează faptul că organizațiile de 
trimitere respectă standardele menționate la 
articolul 9 și un mecanism de certificare 
diferențiat pentru organizațiile de primire.

Or. fr

Amendamentul16

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un program de 
formare în vederea pregătirii voluntarilor 
candidați să desfășoare activități umanitare 
și a mobilizării acestora în operațiuni de 

(1) Comisia stabilește un program de 
formare bazat pe cunoștințele 
organismelor recunoscute în domeniul 
ajutorului umanitar în vederea pregătirii 



PE502.072v01-00 10/14 PA\922397RO.doc

RO

ajutor umanitar. voluntarilor candidați să desfășoare 
activități umanitare și a mobilizării 
acestora în operațiuni de ajutor umanitar

Or. fr

Amendamentul17

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Voluntarii candidați care au fost 
identificați și selectați în conformitate cu 
articolul 11 sunt eligibili să participe la 
programul de formare. Sfera și conținutul 
programului individual de formare pe care 
fiecare voluntar candidat trebuie să îl 
urmeze se determină pe baza nevoilor sale, 
ținându-se seama de experiența sa 
anterioară.

(2) Voluntarii candidați care au fost 
identificați și selectați în conformitate cu 
articolul 11 sunt eligibili să participe la 
programul de formare. Sfera și conținutul 
programului individual de formare pe care 
fiecare voluntar candidat trebuie să îl 
urmeze se determină pe baza nevoilor sale, 
ținându-se seama de experiența sa 
anterioară și pe baza nevoilor și a 
particularităților țării în care este trimis.

Or. fr

Amendamentul18

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ca parte a formării și în special a 
pregătirii lor pentru mobilizare, voluntarii 
candidați pot efectua stagii de pregătire în 
organizații de trimitere certificate, dacă se 
poate, într-o altă țară decât țara lor de 
origine.

(3) Ca parte a formării și în special a 
pregătirii lor pentru mobilizare, voluntarii 
candidați trebuie să efectueze stagii de 
pregătire în organizații de trimitere 
certificate, dacă se poate, într-o altă țară 
decât țara lor de origine.

Or. fr
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Amendamentul19

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
voluntarii candidați care nu au beneficiat 
de un stagiu de pregătire pot beneficia, 
dacă este cazul, de o pregătire suplimentară 
înainte de trimiterea pe teren, asigurată de 
organizațiile de trimitere certificate. 
Această pregătire și stagiile trebuie să 
respecte standardele de pregătire 
menționate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(a).

(4) Fără a aduce atingere alineatului (3), 
voluntarii candidați care nu au beneficiat 
de un stagiu de pregătire pot beneficia, 
dacă este cazul, de o pregătire suplimentară 
înainte de trimiterea pe teren, asigurată de 
organizațiile de trimitere certificate. 
Această pregătire și stagiile trebuie să 
respecte standardele de pregătire 
menționate la articolul 9 alineatul (1) litera 
(a). Candidații voluntari care nu au putut 
efectua un stagiu de pregătire și cei care 
se deplasează în altă țară trebuie să 
primească o formare suplimentară.

Or. fr

Amendamentul20

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Voluntarii candidați care au trecut cu 
succes evaluarea menționată la articolul 12 
alineatul (5) sunt considerați membrii ai 
EU Aid Volunteers. Aceștia pot fi incluși 
cu acest statut în registrul membrilor EU 
Aid Volunteers (denumit în continuare 
„registrul”) și sunt eligibili pentru 
mobilizare.

(1) Voluntarii candidați care au trecut cu 
succes evaluarea menționată la articolul 12 
alineatul (5) sunt considerați membrii ai 
EU Aid Volunteers. Aceștia pot fi incluși 
cu acest statut în registrul membrilor EU 
Aid Volunteers (denumit în continuare
„registrul”) și sunt eligibili pentru 
mobilizare pentru o durată limitată la doi 
ani, după care trebuie să refacă o 
evaluare.

Or. fr
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Amendamentul21

Propunere de decizie
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Experiența dobândită ca EU Aid 
Volunteers poate fi valorificată ca 
„stagiu” sub forma unui certificat eliberat 
de Comisie și/sau ca pregătire sau 
formare conform experienței dobândite și 
modalităților incluse în contractul 
încheiat între organizația de trimitere și 
cea de primire.

Or. fr

Amendamentul22

Propunere de decizie
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Condițiile specifice de mobilizare a 
voluntarilor, inclusiv durata și locul 
mobilizării și sarcinile voluntarului, se 
prevăd într-un contract încheiat între 
organizațiile de trimitere și voluntar.

(3) Condițiile specifice de mobilizare a 
voluntarilor, inclusiv durata și locul 
mobilizării și sarcinile voluntarului, se 
prevăd într-un contract încheiat între 
organizațiile de trimitere și voluntar. Acest 
contract prevede, printre altele, precizări 
cu privire la suportarea costului biletului 
de avion dus-întors, serviciile de cazare și 
masă, transferul de la aeroportul 
internațional de destinație la locul 
misiunii, asigurarea (de sănătate, 
călătorie și anulare), asistența și sprijinul 
acordat 24h/24h de echipă la fața locului 
și la sediu, precum și alte costuri în 
funcție de țara de acțiune, de tipul de 
ajutor umanitar, condițiile de anulare de 
către voluntar și/sau de către organizația 
de primire sau de trimitere.

Or. fr
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Amendamentul23

Propunere de decizie
Articolul 15 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protecția voluntarilor prin toate 
mijloacele, inclusiv informarea specifică 
părților și partenerii locali, în special în 
zonele de conflict

Or. fr

Amendamentul24

Propunere de decizie
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, rețeaua oferă și 
promovează posibilități de voluntariat 
online, pentru a completa și consolida 
activitățile Voluntarilor UE în domeniul 
ajutorului umanitar.

(3) De asemenea, rețeaua oferă și 
promovează posibilități de voluntariat 
online, pentru a completa și consolida 
activitățile Voluntarilor UE în domeniul 
ajutorului umanitar. Această rețea trebuie 
pusă în legătură cu Eures.

Or. fr

Amendamentul25

Propunere de decizie
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Voluntarii europeni care participă la 
inițiativa Voluntarii UE în domeniul 
ajutorului umanitar, în cazul în care este 
necesar, cu asistența și sub direcția 
organizațiilor de trimitere și de primire, 
participă la activități de informare, 

(3) Voluntarii europeni care participă la 
inițiativa Voluntarii UE în domeniul 
ajutorului umanitar, cu asistența și sub 
direcția organizațiilor de trimitere și de 
primire, participă la activități de informare, 
comunicare și sensibilizare înainte de 
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comunicare și sensibilizare înainte de 
mobilizare, în timpul acesteia și după 
aceasta, pentru a promova EU Aid 
Volunteers și angajamentul lor față de 
această inițiativă. Aceste activități sunt 
definite de Comisie și nu impun obligații 
disproporționate voluntarilor.

mobilizare, în timpul acesteia și după 
aceasta, pentru a promova EU Aid 
Volunteers și angajamentul lor față de 
această inițiativă. Aceste activități sunt 
definite de Comisie și nu impun obligații 
disproporționate voluntarilor.

Or. fr


