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6.3.2019 A8-0079/160

Alteração 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O discurso sobre o Estado da 
União, de 14 de setembro de 2016, 
salientou a necessidade de investir nos 
jovens e anunciou a criação de um Corpo 
Europeu de Solidariedade (o «Programa»), 
com vista à criação de oportunidades para 
que os jovens em toda a União possam dar 
um contributo significativo para a 
sociedade, ser solidários e desenvolver as 
suas competências, permitindo assim obter 
não só alguma experiência laboral como 
também uma experiência única em termos 
humanos.

(2) O discurso sobre o Estado da 
União, de 14 de setembro de 2016, 
salientou a necessidade de investir nos 
jovens e anunciou a criação de um Corpo 
Europeu de Solidariedade (o «Programa»), 
com vista à criação de oportunidades para 
que os jovens em toda a União possam dar 
um contributo significativo para a 
sociedade, ser solidários e desenvolver as 
suas competências, permitindo assim obter 
uma experiência única em termos 
humanos.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Alteração 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Na sua Comunicação intitulada 
«Um Corpo Europeu de Solidariedade», de 
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. 
Considerando, por um lado, as 
dificuldades de aplicação de medidas de 
salvaguarda adequadas e transparentes 
capazes de evitar abusos relativamente à 
mão de obra juvenil, bem como a 
precariedade dos empregos oferecidos, e, 
por outro lado, as ambiguidades e os 
riscos decorrentes da coexistência, no 
mesmo programa, de uma atividade 
altruísta e gratuita, como o voluntariado, 
e das atividades realizadas a troco de 
pagamento, os estágios e os empregos não 
devem ser incluídos no âmbito do Corpo 
Europeu de Solidariedade.
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_________________ _________________
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) 942 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) 942 final).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/162

Alteração 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 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.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Alteração 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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, no sentido de que devem 
atender a necessidades societais não 
satisfeitas claramente identificadas, 
contribuir para o reforço das comunidades 
locais, oferecer aos jovens a oportunidade 
de adquirir valiosos conhecimentos e 
competências, ser financeiramente 
sustentáveis e acessíveis aos jovens e ser 
desenvolvidas em condições de segurança 
e higiene.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Alteração 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 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 

(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 facilitar a 
sua transição da escola para o trabalho no 
âmbito da Garantia para a Juventude, 
proporcionando-lhes oportunidades 
adicionais 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 
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existentes pertinentes, em especial as 
iniciativas nacionais de solidariedade e de 
mobilidade para os jovens, e o Corpo 
Europeu de Solidariedade.

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. 50–73).

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. 50–73).

20Regulamento (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. 1-17).

20Regulamento (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. 1-17).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Alteração 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(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 voluntariado 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. Tendo em 
conta o âmbito e a finalidade do 
programa, a participação no Corpo 
Europeu de Solidariedade deve ser 
limitada às organizações sem fins 
lucrativos.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Alteração 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 
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.

(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, 
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 
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.
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6.3.2019 A8-0079/167

Alteração 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os estágios e empregos em 
domínios relacionados com a 
solidariedade podem oferecer 
oportunidades adicionais para os jovens 
se iniciarem no mercado de trabalho e 
contribuírem pela mesma via para 
responder aos principais desafios 
societais. Este processo pode promover a 
empregabilidade e a produtividade dos 
jovens e, simultaneamente, facilitar a sua 
transição do ensino para o mundo do 
trabalho, o que é essencial para melhorar 
as suas possibilidades de emprego. As 
atividades de estágio propostas no âmbito 
do Corpo Europeu de Solidariedade 
respeitam os princípios de qualidade 
definidos na Recomendação do Conselho 
relativa a um quadro de qualidade para os 
estágios21. Os estágios e os empregos 
oferecidos constituem um trampolim para 
a entrada dos jovens no mercado de 
trabalho e são acompanhados por níveis 
adequados de apoio após a atividade. As 
atividades de estágio e emprego são 
promovidas pelos agentes do mercado de 
trabalho pertinentes, nomeadamente os 
serviços de emprego públicos e privados, 
os parceiros sociais e as câmaras de 
comércio e são remuneradas pela 
organização participante. Enquanto 
organizações participantes, devem 
candidatar-se a financiamento através do 

Suprimido
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organismos de execução competente do 
Corpo Europeu de Solidariedade, tendo 
em vista assegurarem a intermediação 
entre os jovens participantes e os 
empregadores que oferecem atividades de 
estágio e de emprego em setores ligados à 
solidariedade.
_________________
21Recomendação do Conselho, de 15 de 
março de 2018, relativa a um Quadro 
Europeu para a Qualidade e a Eficácia da 
Aprendizagem (JO C 153 de 2.5.2018, p. 
1).

Or. en



AM\1178959PT.docx PE635.388v01-00

PT Unida na diversidade PT

6.3.2019 A8-0079/168

Alteração 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

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 sem fins 
lucrativos 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.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Alteração 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Criação do programa do Corpo Europeu de Solidariedade 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Qualquer entidade que pretenda 
candidatar-se a financiamento para 
oferecer atividades no âmbito do Corpo 
Europeu de Solidariedade deverá, 
anteriormente, e como condição prévia, ter 
recebido o selo de qualidade. Esta 
obrigação não se aplica às pessoas 
singulares que procuram obter apoio 
financeiro em nome de um grupo informal 
de participantes no Corpo Europeu de 
Solidariedade para os seus projetos de 
solidariedade.

(19) Qualquer entidade que pretenda 
candidatar-se a financiamento para 
oferecer atividades no âmbito do Corpo 
Europeu de Solidariedade deverá ser uma 
organização sem fins lucrativos e, 
anteriormente, e como condição prévia, ter 
recebido o selo de qualidade. Esta 
obrigação não se aplica às pessoas 
singulares que procuram obter apoio 
financeiro em nome de um grupo informal 
de participantes no Corpo Europeu de 
Solidariedade para os seus projetos de 
solidariedade.

Or. en


