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6.3.2019 A8-0079/193

Amendamentul 193
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială, civică și 
profesională a cetățenilor și pot lua forma 
unor activități de voluntariat, stagii și 
locuri de muncă, proiecte sau activități de 
comunicare în rețea, desfășurate în legătură 
cu diferite domenii, precum educația și 
formarea profesională, ocuparea forței de 
muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul 
- în special antreprenoriatul social, 
cetățenia și participarea democratică, 
protecția mediului și a naturii, acțiunile în 
domeniul climei, prevenirea dezastrelor, 
pregătirea pentru apărarea împotriva 
acestora și recuperarea în caz de dezastru, 
agricultura și dezvoltarea rurală, 
furnizarea de produse alimentare și 
nealimentare, sănătatea și bunăstarea 
personală, creativitatea și cultura, educația 
fizică și sportul, asistența socială și 
bunăstarea socială, primirea și integrarea 
resortisanților țărilor terțe, cooperarea și 
coeziunea teritorială și cooperarea 
transfrontalieră. Aceste activități de 
solidaritate ar trebui să includă o 
dimensiune solidă de învățare și formare, 
asigurată prin intermediul unor activități 
pertinente care ar putea fi oferite 

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială și civică a cetățenilor 
și iau forma unor activități de voluntariat și 
a unor stagii înaintea activității de 
solidaritate, proiecte sau activități de 
comunicare în rețea, desfășurate în legătură 
cu diferite domenii, precum educația 
formală, non-formală sau informală, 
dialogul intercultural, incluziunea socială 
și formarea profesională, egalitatea de 
gen, antreprenoriatul social, cetățenia și 
participarea democratică, protecția 
mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 
climei, prevenirea dezastrelor, pregătirea 
pentru apărarea împotriva acestora și 
recuperarea în caz de dezastru, precum și 
agriterapia, dezvoltarea rurală, furnizarea 
de produse alimentare și nealimentare, 
sănătatea și bunăstarea personală, 
creativitatea și cultura, educația fizică și 
sportul, asistența socială și bunăstarea 
socială, primirea și integrarea 
resortisanților țărilor terțe, în special a 
migranților și a solicitanților de azil, 
cooperarea și coeziunea teritorială și 
cooperarea transfrontalieră. Aceste 
activități de solidaritate ar trebui să includă 
o dimensiune educațională, de învățare și 
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participanților înaintea, în timpul și după 
încheierea activității de solidaritate.

formare solidă, asigurată prin intermediul 
unor activități pertinente care ar putea fi 
oferite participanților înaintea, în timpul și 
după încheierea activității de solidaritate.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/194

Amendamentul 194
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Stagiile și locurile de muncă în 
domenii legate de solidaritate pot oferi 
tinerilor oportunități suplimentare de a 
debuta pe piața muncii, contribuind în 
același timp la abordarea principalelor 
provocări societale. Acest lucru poate 
contribui la stimularea capacității de 
inserție profesională și a productivității 
tinerilor, facilitând în același timp 
tranziția acestora de la școală către locul 
de muncă, ceea ce este esențial pentru a le 
spori șansele pe piața forței de muncă. 
Activitățile de stagiu propuse în cadrul 
Corpului european de solidaritate respectă 
principiile de calitate stabilite în 
Recomandarea Consiliului privind un 
cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și 
locurile de muncă oferite constituie o 
piatră de temelie pentru tineri la intrarea 
pe piața muncii și, prin urmare, sunt 
însoțite de un sprijin adecvat acordat 
după încheierea activității. Stagiile și 
activitățile sunt facilitate de actorii 
relevanți de pe piața forței de muncă, în 
special de serviciile publice și private de 
ocupare a forței de muncă, de partenerii 
sociali și de camerele de comerț, și sunt 
remunerate de către organizațiile 
participante. În calitate de organizații 
participante, acestea ar trebui să solicite 

(12) Stagiile în domenii legate de 
solidaritate, într-un context fără scop 
lucrativ, pot oferi tinerilor oportunități 
suplimentare de a răspunde la principalele 
provocări societale. Activitățile de stagiu 
propuse în cadrul Corpului european de 
solidaritate respectă principiile de calitate 
stabilite în Recomandarea Consiliului 
privind un cadru de calitate pentru stagii, 
precum și principiile stabilite în 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap (UNCRPD), în special articolul 
27 din aceasta. Stagiile, care preced 
activitățile de solidaritate, constituie o 
rampă de lansare pentru ca tinerii să 
contribuie în mod semnificativ la 
societate, dând dovadă de solidaritate, 
competențe și cunoștințe și dobândind, 
astfel, o experiență umană de neprețuit, 
care este esențială și pentru crearea unei 
cetățenii active, implicate și solidare a 
Uniunii. Organizațiile non-profit 
participante ar trebui să solicite finanțare 
prin intermediul organismului competent 
de punere în aplicare a Corpului european 
de solidaritate.
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finanțare prin intermediul organismului 
competent de punere în aplicare a Corpului 
european de solidaritate, astfel încât să 
acționeze ca intermediari între tinerii 
participanți și angajatorii care oferă stagii 
și locuri de muncă în sectoare legate de 
solidaritate.

_________________
21 Recomandarea Consiliului din 15 martie 
2018 privind un Cadru european privind 
ucenicii de calitate și eficace (JO C 153, 
2.5.2018, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/195

Amendamentul 195
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) O atenție deosebită ar trebui 
acordată asigurării calității activităților și a 
altor oportunități create de Corpul 
european de solidaritate, în special 
oferindu-le participanților cursuri de 
formare, asistență lingvistică, o asigurare, 
sprijin administrativ și sprijin după 
încheierea activității și validând 
cunoștințele, abilitățile și competențele 
dobândite prin experiența în cadrul 
Corpului european de solidaritate. 
Securitatea și siguranța voluntarilor rămân 
de o importanță capitală, iar voluntarii nu 
ar trebui să fie mobilizați pentru operațiuni 
desfășurate în zone de conflicte armate 
internaționale sau fără caracter 
internațional.

(15) O atenție deosebită ar trebui 
acordată asigurării calității activităților și a 
altor oportunități create de Corpul 
european de solidaritate, precum și 
obiectivului de a asigura incluziunea prin 
intermediul acestora, în special oferindu-le 
participanților și voluntarilor cursuri de 
formare online sau offline adecvate, 
asistență lingvistică, cazare adecvată, o 
asigurare, sprijin social, proceduri 
administrative simplificate și sprijin 
înainte și după încheierea activității și 
validând cunoștințele, abilitățile și 
competențele dobândite prin experiența în 
cadrul Corpului european de solidaritate. 
Măsurile de sprijin ar trebui să fie 
concepute și oferite în colaborare cu 
organizațiile de tineret și alte organizații 
fără scop lucrativ și organizații ale 
societății civile, pentru a profita de 
experiența acestora în domeniu. 
Securitatea și siguranța participanților și a 
beneficiarilor vizați rămân de o importanță 
capitală. Toate activitățile ar trebui să 
respecte principiul de „a nu aduce 
prejudicii”. Participanții nu ar trebui 
mobilizați pentru operațiuni desfășurate în 
zone de conflict armat internațional sau 
intern sau în structuri care nu respectă 
standardele internaționale în domeniul 
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drepturilor omului. Activitățile care 
implică un contact direct cu copiii ar 
trebui să fie ghidate de principiul 
„interesului superior al copilului” și ar 
trebui să implice, după caz, verificarea 
antecedentelor personale ale 
participanților sau adoptarea altor măsuri 
pentru asigurarea protecției copiilor.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Amendamentul 196
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Organizațiile participante pot 
îndeplini mai multe roluri în cadrul 
Corpului european de solidaritate. Atunci 
când vor îndeplini un rol de gazdă, ele vor 
desfășura activități legate de primirea 
participanților, care vor cuprinde 
organizarea de activități și furnizarea de 
orientări și de sprijin pentru participanți pe 
durata activității de solidaritate, după caz. 
Atunci când vor îndeplini un rol de sprijin, 
ele vor desfășura activități legate de 
trimiterea și de pregătirea participanților 
înainte de plecare, pe durata activității de 
solidaritate și după încheierea acesteia, 
inclusiv activități de formare și de 
orientare a participanților după încheierea 
activității.

(20) Organizațiile fără scop lucrativ 
participante pot îndeplini mai multe roluri 
în cadrul Corpului european de solidaritate. 
Atunci când îndeplinesc funcția de gazdă, 
ele desfășoară activități legate de primirea 
participanților, care includ organizarea de 
activități, un program educațional și de 
învățare și furnizarea de orientări și de 
sprijin pentru participanți pe durata 
activității de solidaritate, după caz. Atunci 
când îndeplinesc un rol de sprijin, acestea 
vor desfășura activități legate de trimiterea 
și pregătirea participanților înainte de 
plecare, care includ un program 
educațional și de învățare solid pe durata 
activității de solidaritate și după încheierea 
acesteia, inclusiv activități de orientare a 
participanților către organizațiile locale 
după încheierea activității, pentru a crește 
posibilitățile de noi experiențe de 
solidaritate. Atunci când vor îndeplini un 
rol de coordonare, organizațiile fără scop 
lucrativ participante ar trebui să 
stabilească legături între organizații și să 
înlesnească schimbul de participanți 
voluntari din serviciu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Amendamentul 197
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „activitate de solidaritate” înseamnă 
o activitate temporară de înaltă calitate care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Corpului european de solidaritate, care 
poate lua forma voluntariatului, a stagiilor, 
a locurilor de muncă, a proiectelor de 
solidaritate și a activităților de comunicare 
în rețea în diferite domenii, inclusiv cele 
menționate la alineatul (13), și care 
asigură valoarea adăugată europeană și 
respectarea reglementărilor în materie de 
sănătate și de siguranță;

(1) „activitate de solidaritate” înseamnă 
o activitate temporară de înaltă calitate, 
ușor accesibilă, favorabilă incluziunii și 
de interes general, desfășurată, în diverse 
domenii, în cadrul structurilor unei 
organizații non-profit participante, care 
vizează abordarea unor nevoi societale în 
beneficiul unei comunități și care 
promovează, totodată, dezvoltarea 
personală, educațională, socială, civică și 
profesională a individului, proiecte sau 
activități de colaborare în rețea; 
activitatea de solidaritate contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Corpului 
european de solidaritate; activitatea de 
solidaritate ia forma voluntariatului, a 
stagiilor, a proiectelor de solidaritate și a 
activităților de colaborare în rețea în 
diferite domenii, inclusiv cele menționate 
la punctul 13, precum și a unor activități 
care respectă standardele internaționale și 
politica Uniunii în materie de drepturi ale 
omului, precum angajamentul pentru 
încetarea instituționalizării copiilor și a 
persoanelor cu handicap și pentru 
primirea și integrarea resortisanților 
țărilor terțe, în special a migranților și a 
solicitanților de azil; activitatea de 
solidaritate este caracterizată de o 
perioadă fixă și de obiective, conținut, 
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sarcini, structură și cadru clare; pentru a 
asigura valoarea adăugată europeană și 
respectarea standardelor sociale și a celor 
în materie de sănătate și de siguranță, se 
asigură un sprijin financiar 
corespunzător, precum și o protecție 
juridică și socială adecvată;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Amendamentul 198
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „organizație participantă” înseamnă 
orice entitate publică sau privată, indiferent 
dacă este locală, regională, națională sau 
internațională, care a obținut eticheta de 
calitate a Corpului european de solidaritate;

(5) „organizație participantă” înseamnă 
orice entitate non-profit publică sau 
privată, indiferent dacă este locală, 
regională, națională sau internațională, 
care desfășoară o activitate de interes 
general și care a obținut eticheta de calitate 
a Corpului european de solidaritate;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Amendamentul 199
Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania 
González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Instituirea programului „Corpul european de solidaritate” 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „voluntar” înseamnă o persoană 
care s-a înregistrat pe portalul Corpului 
european de solidaritate și desfășoară din 
proprie voință activități în beneficiul 
societății; aceste activități sunt întreprinse 
pentru o cauză non-profit, în folosul 
dezvoltării personale a voluntarului, care 
își oferă timpul și energia pentru binele 
general, fără recompensă financiară; 
voluntarul participă la o activitate de 
solidaritate din cadrul Corpului european 
de solidaritate care este oferită de o 
organizație non-profit participantă 
certificată prin intermediul etichetei de 
calitate; voluntarului i se rambursează 
cheltuielile asociate în mod direct 
activității sale;

Or. en


