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8.3.2019 A8-0079/204

Alteração 204
Linda McAvan, Eleni Theocharous
em nome da Comissão do Desenvolvimento

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
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, contribuir para o reforço das 
comunidades e das capacidades, oferecer 
aos jovens a oportunidade de adquirir 
valiosos conhecimentos e competências, 
ser financeiramente acessíveis aos jovens e 
ser desenvolvidas em condições de 
segurança, inclusividade e higiene. O 
diálogo com os órgãos de poder local e 
regional e com as partes interessadas deve 
ser encorajado a fim de garantir um 
programa orientado para as necessidades 
e de fomentar o voluntariado nos países 
parceiros, acrescentando um forte valor 
de desenvolvimento às atividades de 
solidariedade.
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8.3.2019 A8-0079/205

Alteração 205
Linda McAvan, Eleni Theocharous
em nome da Comissão do Desenvolvimento

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
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 

(10) Estas atividades devem ser 
desenvolvidas para benefício das 
comunidades, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento 
pessoal, educativo, social, cultural, 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 economia circular, a cidadania e a 
participação democrática, o ambiente e a 
proteção da natureza, a ação climática, a 
prevenção e a recuperação de catástrofes 
naturais ou de origem humana, a 
proteção dos grupos vulneráveis afetados 
por catástrofes, a resiliência, a redução da 
pobreza, a segurança alimentar, 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, em particular 
dos menores não acompanhados, a 
prevenção de conflitos, a paz e a 
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e depois da atividade de solidariedade. reconciliação, os direitos humanos, a 
igualdade de género, 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.

Or. en



AM\1179171PT.docx PE635.388v01-00

PT Unida na diversidade PT

8.3.2019 A8-0079/206

Alteração 206
Linda McAvan, Eleni Theocharous
em nome da Comissão do Desenvolvimento

Relatório A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
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 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, em consonância com os 
sistemas de certificação existentes. É 
necessário simplificar o processo de 
aquisição do selo para as organizações já 
certificadas, nomeadamente no âmbito 
dos atuais Voluntários para a Ajuda da 
UE e para os participantes nos 
acordos-quadro de parceria da 
Direção-Geral da Proteção Civil e das 
Operações de Ajuda Humanitária 
Europeias da Comissão. Esse processo 
deve ter em devida conta os processos 
semelhantes levados a cabo ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 375/2014, do 
Regulamento (UE) 2018/1475 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1a, 
bem como do Regulamento (CE) n.º 
1257/961b. 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 
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encontrarem preenchidas. 

______________________
1a Regulamento (UE) 2018/1475 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 
de outubro de 2018, que estabelece o 
regime jurídico do Corpo Europeu de 
Solidariedade e que altera o Regulamento 
(UE) n.º 1288/2013, o Regulamento (UE) 
n.º 1293/2013 e a Decisão 
n.º 1313/2013/UE (JO L 250 de 4.10.2018, 
p. 1).
1b Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996 relativo 
à ajuda humanitária (JO L 163 de 
2.7.1996, p. 1).
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8.3.2019 A8-0079/207

Alteração 207
Linda McAvan, Eleni Theocharous
em nome da Comissão do Desenvolvimento

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

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O Corpo Europeu de Solidariedade 
tem como alvo os jovens de idades 
compreendidas entre 18 e 30 anos. A 
participação nas atividades oferecidas pelo 
Corpo Europeu de Solidariedade deve 
exigir a inscrição prévia no portal 
respetivo.

(27) O Corpo Europeu de Solidariedade 
tem como alvo principal os jovens de 
idades compreendidas entre 18 e 30 anos, 
podendo as necessidades e os contextos da 
ajuda humanitária em países terceiros 
justificar a participação de peritos acima 
dessa idade. A participação nas atividades 
oferecidas pelo Corpo Europeu de 
Solidariedade deve exigir a inscrição 
prévia no portal respetivo.

Or. en
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8.3.2019 A8-0079/208

Alteração 208
Linda McAvan, Eleni Theocharous
em nome da Comissão do Desenvolvimento

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

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Programa é 
reforçar o envolvimento dos jovens e das 
organizações em atividades de 
solidariedade acessíveis e de elevada 
qualidade, como meio de contribuir para 
reforçar a coesão, a solidariedade e a 
democracia dentro e fora da União, 
enfrentando desafios societais e 
humanitários no terreno, com esforços 
específicos para promover a inclusão 
social.

1. O objetivo geral do Programa é 
reforçar o envolvimento dos jovens e das 
organizações em atividades de 
solidariedade acessíveis, de elevada 
qualidade e sem fins lucrativos, como 
meio de contribuir para reforçar a coesão, a 
solidariedade, a paz e a democracia dentro 
e fora da União, efetuando progressos no 
sentido da realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, enfrentando 
desafios societais e humanitários no 
terreno, em particular no que se refere à 
redução dos riscos de catástrofe natural 
ou de origem humana e a circunstâncias 
de emergência em países fragilizados e em 
situação de pós-conflito, com esforços 
específicos para promover a inclusão 
social.

Or. en


