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6.9.2018 A8-0060/179 

Alteração  179 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo Europeu de Solidariedade  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá criar novas oportunidades para os 

jovens realizarem atividades de 

voluntariado, estágios ou um emprego em 

domínios relacionados com a 

solidariedade, bem como para conceberem 

e desenvolverem projetos de solidariedade 

por sua própria iniciativa. Essas 

possibilidades deverão contribuir para o 

seu desenvolvimento pessoal, educativo, 

social, cívico e profissional. O Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá também 

apoiar as atividades de ligação em rede 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. 

(8) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá criar novas oportunidades para os 

jovens realizarem atividades de 

voluntariado em domínios relacionados 

com a solidariedade, bem como para 

conceberem e desenvolverem projetos de 

solidariedade por sua própria iniciativa. 

Essas possibilidades deverão contribuir 

para o seu desenvolvimento pessoal, 

educativo, social, cívico e profissional. 

Tendo em conta o âmbito e a finalidade 

do programa, a participação no Corpo 

Europeu de Solidariedade só deve ser 

permitida para organizações sem fins 

lucrativos. O Corpo Europeu de 

Solidariedade deverá também apoiar as 

atividades de ligação em rede 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Alteração  180 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo Europeu de Solidariedade  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – primeiro parágrafo – ponto 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) «Organização participante», 

qualquer entidade pública ou privada à 

qual tenha sido outorgado o selo de 

qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, que ofereça uma 

oportunidade de colocação a um 

participante no Corpo Europeu de 

Solidariedade ou que desenvolva outras 

atividades no âmbito desta iniciativa; 

(4) «Organização participante», 

qualquer entidade pública sem fins 

lucrativos ou privada sem fins lucrativos à 

qual tenha sido outorgado o selo de 

qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, que ofereça uma 

oportunidade de colocação a um 

participante no Corpo Europeu de 

Solidariedade ou que desenvolva outras 

atividades no âmbito desta iniciativa; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Alteração  181 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo Europeu de Solidariedade  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) «Voluntariado», um serviço 

voluntário a tempo inteiro32, não 

remunerado, por um período que pode ir 

até doze meses, que proporciona aos jovens 

a oportunidade de contribuírem para o 

trabalho quotidiano de organizações ativas 

em domínios relacionados com a 

solidariedade, em benefício, em última 

instância, das comunidades no seio das 

quais as atividades são realizadas, e que 

contempla uma sólida dimensão de 

aprendizagem e de formação, a fim de 

permitir aos jovens voluntários adquirirem 

aptidões e competências que lhes serão 

úteis para o seu desenvolvimento pessoal, 

educativo, social e profissional e que 

contribuirão também para melhorar a sua 

empregabilidade; 

(6) «Voluntariado», um serviço 

voluntário a tempo inteiro32, não 

remunerado, por um período que pode ir 

até doze meses, que proporciona aos jovens 

a oportunidade de contribuírem para o 

trabalho quotidiano de organizações sem 

fins lucrativos ativas em domínios 

relacionados com a solidariedade, em 

benefício, em última instância, das 

comunidades no seio das quais as 

atividades são realizadas, e que contempla 

uma sólida dimensão de aprendizagem e de 

formação, a fim de permitir aos jovens 

voluntários adquirirem aptidões e 

competências que lhes serão úteis para o 

seu desenvolvimento pessoal, educativo, 

social e profissional e que contribuirão 

também para melhorar a sua 

empregabilidade; 

_________________ _________________ 

32Regra geral, trata-se de uma atividade 

desenvolvida de forma contínua, 5 dias por 

semana, 7 horas por dia. 

32Regra geral, trata-se de uma atividade 

desenvolvida de forma contínua, 5 dias por 

semana, 7 horas por dia. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Alteração  182 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo Europeu de Solidariedade  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do Corpo Europeu de 

Solidariedade é fomentar a participação 

dos jovens e organizações em atividades de 

solidariedade acessíveis e de elevada 

qualidade, como meio de contribuir para o 

reforço da coesão e da solidariedade na 

Europa, apoiando as comunidades e dando 

resposta aos desafios societais. 

O objetivo do Corpo Europeu de 

Solidariedade é fomentar a participação 

dos jovens e organizações sem fins 

lucrativos em atividades de solidariedade 

acessíveis e de elevada qualidade, como 

meio de contribuir para o reforço da coesão 

e da solidariedade na Europa, apoiando as 

comunidades e dando resposta aos desafios 

societais. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Alteração  183 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo Europeu de Solidariedade  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve estar aberto à participação de 

entidades públicas ou privadas ou de 

organizações internacionais, desde que 

sejam titulares do selo de qualidade do 

Corpo Europeu de Solidariedade. 

1. O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve estar aberto à participação de 

entidades públicas sem fins lucrativos ou 

privadas sem fins lucrativos ou de 

organizações internacionais, desde que 

sejam titulares do selo de qualidade do 

Corpo Europeu de Solidariedade. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Alteração  184 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Corpo Europeu de Solidariedade  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Qualquer entidade pública ou privada 

estabelecida num país participante, assim 

como organizações internacionais que 

desenvolvam atividades de solidariedade 

nos países participantes podem candidatar-

se a financiamento ao abrigo do Corpo 

Europeu de Solidariedade. No caso das 

atividades referidas no artigo 7.º, n.º 1, 

alínea a), a obtenção de um selo de 

qualidade pela organização participante é 

condição indispensável para a obtenção de 

financiamento ao abrigo do Corpo Europeu 

de Solidariedade. No caso dos projetos de 

solidariedade a que se refere o artigo 7.º, 

n.º 1, alínea b), as pessoas singulares 

podem também candidatar-se a 

financiamento em nome de grupos 

informais de participantes do Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

Qualquer entidade pública sem fins 

lucrativos ou privada sem fins lucrativos 

estabelecida num país participante, assim 

como organizações internacionais que 

desenvolvam atividades de solidariedade 

nos países participantes, podem candidatar-

se a financiamento ao abrigo do Corpo 

Europeu de Solidariedade. No caso das 

atividades referidas no artigo 7.º, n.º 1, 

alínea a), a obtenção de um selo de 

qualidade pela organização participante é 

condição indispensável para a obtenção de 

financiamento ao abrigo do Corpo Europeu 

de Solidariedade. No caso dos projetos de 

solidariedade a que se refere o artigo 7.º, 

n.º 1, alínea b), as pessoas singulares 

podem também candidatar-se a 

financiamento em nome de grupos 

informais de participantes do Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

Or. en 

 


