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4.4.2017 B8-0238/3 

Alteração  3 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

Citação 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a pergunta dirigida 

à Comissão sobre o Corpo Europeu de 

Solidariedade (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017), 

– Tendo em conta a pergunta dirigida 

à Comissão sobre o Corpo Europeu de 

Solidariedade (O-000020/2017 – B8-

xxxx/2017 e O-0022/2017 – B8-

xxxx/2017), 

  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Alteração  4 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

Citação 5-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua resolução, 

de 17 de julho de 2014, sobre o emprego 

dos jovens1, 

 _____________ 

1 
JO C 224 de 21.6.2016, p. 19.

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Alteração  5 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

Citação 5-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua resolução, 

de 16 de janeiro de 2013, sobre a garantia 

à juventude1,  

________________ 

1 JO C 440 de 30.12.2015, p. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Alteração  6 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

Citação 9-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o Regulamento 

(UE) n.º 1304/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de 

dezembro de 2013, relativo ao Fundo 

Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do 

Conselho1, 

________________ 

1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Alteração  7 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

Citação 9-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o 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,  

________________ 

1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Alteração  8 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a criação do 

Corpo Europeu de Solidariedade deve 

basear-se nos valores partilhados da UE, tal 

como definidos nos Tratados e na Carta 

dos Direitos Fundamentais; que o Corpo 

Europeu de Solidariedade deve ter por 

objetivo desenvolver um sentido de 

comunidade, de solidariedade e de 

responsabilidade social na Europa e, ao 

mesmo tempo, proporcionar uma 

verdadeira experiência positiva de 

voluntariado;  

E. Considerando que a criação do 

Corpo Europeu de Solidariedade deve 

basear-se nos valores partilhados da UE, tal 

como definidos nos Tratados e na Carta 

dos Direitos Fundamentais; que o Corpo 

Europeu de Solidariedade deve ter por 

objetivo desenvolver um sentido de 

comunidade, de solidariedade e de 

responsabilidade social na Europa e, ao 

mesmo tempo, proporcionar uma 

verdadeira experiência positiva de 

voluntariado, de trabalho, de formação ou 

de aprendizagem;  

Or. en 



 

AM\1122768PT.docx  PE598.578v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.4.2017 B8-0238/9 

Alteração  9 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Está firmemente convicto de que, 

pese embora a importância da componente 

educativa – nomeadamente através de uma 

experiência de ensino não formal e 

informal – e do impacto sobre cada um dos 

voluntários, o Corpo Europeu de 

Solidariedade deverá ter por objetivo 

primordial repercutir-se positivamente em 

toda a comunidade enquanto manifestação 

clara de solidariedade e responsabilidade 

social;  

3. Está firmemente convicto de que, 

pese embora a importância da componente 

educativa – nomeadamente através de uma 

experiência de ensino não formal e 

informal e do impacto sobre cada um dos 

voluntários, jovens trabalhadores, 

estagiários ou aprendizes – o Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá ter por 

objetivo primordial produzir um efeito 

positivo nos beneficiários dos projetos e 

das ações, bem como na comunidade em 

geral, enquanto manifestação clara de 

solidariedade e responsabilidade social;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Alteração  10 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Manifesta a sua profunda 

preocupação com a intenção da Comissão 

de implementar o Corpo Europeu de 

Solidariedade, na sua fase inicial, por meio 

da sua integração em programas existentes, 

nomeadamente nos programas do domínio 

do ensino e da cultura, tais como os 

programas Erasmus + ou Europa para os 

cidadãos, sem proporcionar clareza 

suficiente sobre os recursos financeiros e 

humanos que serão reservados ao Corpo 

Europeu de Solidariedade; recorda que, na 

sua qualidade de colegislator dos 

programas comunitários e enquanto 

autoridade orçamental, o Parlamento 

Europeu se opõe à reafetação de fundos 

provenientes de programas prioritários, 

que, muitas vezes, não dispõem de recursos 

suficientes para financiar as suas ações 

centrais ou novas iniciativas políticas;  

6. Manifesta a sua profunda 

preocupação com a intenção da Comissão 

de implementar o Corpo Europeu de 

Solidariedade, na sua fase inicial, por meio 

da sua integração em programas e 

iniciativas existentes, nomeadamente nos 

programas do domínio do ensino e da 

cultura, tais como o programa Erasmus +, 

o programa Europa para os Cidadãos, a 

Garantia para a Juventude, o Programa 

para o Emprego e a Inovação Social, sem 

proporcionar clareza suficiente sobre os 

recursos financeiros e humanos que serão 

reservados ao Corpo Europeu de 

Solidariedade; recorda que, na sua 

qualidade de colegislator dos programas 

comunitários e enquanto autoridade 

orçamental, o Parlamento Europeu se opõe 

à reafetação de fundos provenientes de 

programas prioritários, que, muitas vezes, 

não dispõem de recursos suficientes para 

financiar as suas ações centrais ou novas 

iniciativas políticas;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Alteração  11 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Exorta a Comissão a incluir na 

futura proposta legislativa sobre o Corpo 

Europeu de Solidariedade uma descrição 

clara das disposições orçamentais, por 

forma a permitir o funcionamento eficaz do 

Corpo Europeu de Solidariedade; sublinha 

que o financiamento do Corpo Europeu de 

Solidariedade não deve ter um impacto 

negativo sobre os programas existentes, 

como o programa «Europa para os 

cidadãos» e o programa Erasmus + e não 

irá perturbar o funcionamento dos atuais 

instrumentos bem sucedidos, como o 

Serviço Voluntário Europeu;  

7. Exorta a Comissão a incluir na 

futura proposta legislativa sobre o Corpo 

Europeu de Solidariedade uma descrição 

clara das disposições orçamentais, por 

forma a permitir o funcionamento eficaz do 

Corpo Europeu de Solidariedade; sublinha 

que o financiamento do Corpo Europeu de 

Solidariedade não deve ter um impacto 

negativo sobre os programas existentes 

destinados aos jovens e às iniciativas, tais 

como a Europa para os Cidadãos, o 

programa Erasmus + , o Programa para o 

Emprego e a Inovação Social, nem sobre 

as iniciativas como a Garantia para a 

Juventude, e não irá perturbar o 

funcionamento dos atuais instrumentos 

bem sucedidos, como o Serviço Voluntário 

Europeu;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Alteração  12 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

Título 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

Uma distinção clara entre voluntariado e 

emprego 

Uma distinção clara entre voluntariado e 

emprego de qualidade e oportunidades 

para os jovens no âmbito da vertente 

ocupacional; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Alteração  13 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Solicita à Comissão que, ao 

implementar o Corpo Europeu de 

Solidariedade, faça uma distinção clara 

entre atividades de voluntariado e a 

colocação profissional, a fim de evitar toda 

e qualquer substituição de potenciais 

empregos de qualidade por um 

voluntariado não remunerado; salienta 

que, para este efeito, as oportunidades de 

voluntariado não devem ser elegíveis para 

financiamento através de fundos 

especificamente concebidos para combater 

o desemprego dos jovens, como a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens;  

15. Solicita à Comissão que, ao 

implementar o Corpo Europeu de 

Solidariedade, faça uma distinção clara 

entre atividades de voluntariado e a 

colocação profissional, a fim de manter as 

diferenças fundamentais existentes entre 

o voluntariado e o trabalho, colocando a 

ênfase nas necessidades dos beneficiários 

ou nas necessidades de formação e de 

desenvolvimento dos participantes, e de 

evitar toda e qualquer substituição de 

potenciais empregos de qualidade 

remunerados; salienta que, para este 

efeito, as oportunidades de voluntariado 

não devem ser elegíveis para 

financiamento através de fundos 

especificamente concebidos para combater 

o desemprego dos jovens, como a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens;  

Or. en 



 

AM\1122768PT.docx  PE598.578v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.4.2017 B8-0238/14 

Alteração  14 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta que a vertente ocupacional 

deve centrar-se na criação de empregos de 

qualidade, estágios e formações em 

empresas de solidariedade sem fins 

lucrativos e em empresas sociais do setor 

da solidariedade;  

17. Salienta que a vertente ocupacional 

deve centrar-se na criação de empregos de 

qualidade, estágios e formações em 

empresas de solidariedade sem fins 

lucrativos e em empresas sociais do setor 

da solidariedade, que contribuam 

realmente para a solidariedade na Europa 

e sejam capazes de proporcionar 

benefícios mútuos, tanto para os 

participantes no programa como para os 

seus empregadores; recorda o caráter 

restrito e os recursos limitados da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/15 

Alteração  15 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Solicita que as organizações de 

acolhimento assinem uma carta de 

qualidade incluindo os objetivos, os 

princípios e as normas acordados, tais 

como os definidos na Carta Europeia de 

Qualidade para os Estágios Profissionais e 

de Aprendizagem; incentiva à 

comparabilidade, ao reconhecimento e à 

validação das aptidões e competências 

adquiridas durante a experiência, para que 

esta experiência contribua para colocar os 

jovens de forma sustentável no mercado 

de trabalho; salienta que a adoção de 

normas claras contribuirá para acompanhar 

a execução do Corpo Europeu de 

Solidariedade;  

19. Solicita que as organizações de 

acolhimento assinem uma carta de 

qualidade incluindo os objetivos, os 

princípios e as normas acordados, tais 

como os definidos na Carta Europeia de 

Qualidade para os Estágios Profissionais e 

de Aprendizagem; incentiva as 

organizações de acolhimento a 

descreverem de antemão as qualificações 

e competências que deverão ser 

adquiridas durante a experiência; apela à 

comparabilidade, ao reconhecimento e à 

validação das aptidões e competências 

adquiridas durante a experiência, tal como 

prevê a recomendação do Conselho, de 20 

dezembro de 2012, sobre a validação da 

aprendizagem não formal e informal, para 

que esta experiência contribua para a 

integração sustentável dos jovens no 

mercado de trabalho; salienta que a adoção 

de normas claras contribuirá para 

acompanhar a execução do Corpo Europeu 

de Solidariedade;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
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C:2012:398:0001:0005:EN:PDF. 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Alteração  16 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Sublinha a necessidade de 

proporcionar aos jovens voluntários uma 

compensação financeira adequada, seguro 

de doença, formação e tutoria; realça que é 

necessário supervisionar a sua carga de 

trabalho e o ambiente em que o trabalho é 

realizado, tendo em conta as tarefas 

específicas que terão de desempenhar no 

âmbito do seu estágio enquanto voluntários 

do Corpo Europeu de Solidariedade; 

20. Sublinha a necessidade de 

proporcionar aos jovens voluntários uma 

compensação financeira adequada e aos 

jovens trabalhadores uma remuneração 

adequada, bem como seguro de doença, 

formação e tutoria; realça que é necessário 

supervisionar a sua carga de trabalho e o 

ambiente em que o trabalho é realizado, 

tendo em conta as tarefas específicas que 

terão de desempenhar no âmbito da sua 

colocação enquanto voluntários ou 

trabalhadores do Corpo Europeu de 

Solidariedade; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Alteração  17 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Reitera o seu apelo aos 

Estados-Membros para que associem as 

políticas de emprego dos jovens a 

contratos de trabalho de qualidade e 

sustentáveis, a fim de combater a 

precariedade e o subemprego; 

Or. en 



 

AM\1122768PT.docx  PE598.578v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.4.2017 B8-0238/18 

Alteração  18 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 20-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-B. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que adotem uma 

abordagem aplicável aos jovens e ao 

emprego baseada nos direitos; salienta 

que não se pode pôr em causa o aspeto 

qualitativo do trabalho para os jovens e 

que as normas laborais fundamentais e 

outras relacionadas com a qualidade do 

trabalho, como o tempo de trabalho, a 

segurança social e a saúde e segurança 

no trabalho, têm de ser especialmente 

consideradas nos esforços que forem 

envidados; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Alteração  19 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 20-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-C. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a garantirem que os 

jovens oriundos de meios desfavorecidos 

ou com necessidades específicas gozem de 

pleno acesso ao Corpo Europeu de 

Solidariedade; salienta, por conseguinte, 

que deverá ser atribuído um orçamento 

específico para cobrir os custos de 

assistência pessoal ou de apoio 

suplementar aos jovens em questão; 

considera que o Serviço Voluntário 

Europeu poderia servir como exemplo de 

boas práticas neste domínio; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/20 

Alteração  20 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

em nome do Grupo S&D 

Tania González Peñas 

 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

sobre o Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Recorda à Comissão a necessidade 

de garantir que, previamente à elaboração 

da proposta legislativa, se prevejam as 

condições indicadas para uma consulta 

adequada das principais partes 

interessadas, tais como as organizações de 

juventude, os parceiros sociais europeus, as 

organizações que se dedicam ao 

voluntariado e os Estados-Membros; 

salienta que estes intervenientes devem 

participar com regularidade na execução da 

iniciativa e, se for caso disso, na supervisão 

da mesma;  

22. Recorda à Comissão a necessidade 

de garantir que, previamente à elaboração 

da proposta legislativa, se prevejam as 

condições indicadas para uma consulta 

adequada das principais partes 

interessadas, tais como as organizações de 

juventude, os parceiros sociais europeus, as 

organizações que se dedicam ao 

voluntariado, os sindicatos e os 

Estados-Membros; salienta que estes 

intervenientes devem participar com 

regularidade na execução da iniciativa e, se 

for caso disso, na supervisão da mesma, a 

fim de garantir a sua correta aplicação, a 

qualidade da sua oferta e a 

sustentabilidade dos seus resultados;  

Or. en 

 

 


