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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a sugerat să se fuzioneze Corpul european de solidaritate pentru tineri, 
lansat recent, cu inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”/Corpul voluntar european de 
ajutor umanitar, care a fost creat în 2014 și se bazează pe articolul 214 din TFUE, care 
reprezintă temeiul juridic pentru ajutorul umanitar. 

Crearea inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” este o cerință prevăzută în tratat și 
urmărește să contribuie la oferirea de ajutor umanitar în funcție de nevoi și la consolidarea 
capacităților și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre din țările terțe. 
În ciuda potențialului său în multe privințe, inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” a 
avut un demaraj dificil, reunind mult mai puțini voluntari decât spera inițial Comisia, iar 
evaluarea la jumătatea perioadei a evidențiat că participarea partenerilor din sectorul umanitar 
a fost sub așteptări și nu a răspuns nevoilor. Certificarea obligatorie a organizațiilor interesate 
să participe la inițiativă se bazează pe o procedură îndelungată și complicată. Ca urmare, 
numărul de voluntari a atins un nivel semnificativ (dar încă prea scăzut) abia în 2017. Prin 
urmare, potențialul deplin al inițiativei rămâne dificil de evaluat și este, în mod clar, 
neexploatat. 

Cu toate acestea, majoritatea părților interesate par să salute fuzionarea inițiativei „Voluntari 
UE pentru ajutor umanitar” cu Corpul european de solidaritate, pe care o poate completa, și 
anume prin furnizarea unei experiențe de voluntariat în afara Uniunii, cu accent pe ajutorul 
umanitar. Dacă este promovată în mod corespunzător, ea ar trebui să constituie o rampă de 
lansare importantă pentru tinerii interesați de o carieră profesională în domeniul umanitar și o 
poartă de acces importantă pentru implicarea în sectorul voluntariatului și al angajamentului 
civic și ar trebui să suscite, în general, interesul față de provocările umanitare la nivel 
mondial. 

În plus, organizațiile umanitare non-profit și profesioniștii cu experiență ar trebui să poată 
beneficia în continuare de formare și de oportunități de finanțare dacă doresc să participe la 
noul program. Prin urmare, raportoarea pentru aviz recomandă să nu se aplice limita 
superioară de vârstă de 30 de ani în cadrul componentei care are la bază inițiativa „Voluntari 
UE pentru ajutor umanitar”, pentru a permite persoanelor cu mai multă experiență să 
contribuie în mod voluntar la ajutorul umanitar, în special deoarece acestea pot necesita o 
formare specifică înainte de a participa la aceste acțiuni. 

Așa cum s-a menționat mai sus, acreditarea organizațiilor pentru a participa la inițiativa 
„Voluntari UE pentru ajutor umanitar” este greoaie și s-a dovedit a fi un obstacol major în 
calea atragerii unui număr semnificativ de voluntari. Prin urmare, este important ca, după 
intrarea în vigoare a noului regulament, organizațiile care au fost deja acreditate să nu fie 
supuse unui proces similar. În plus, simplificarea și raționalizarea procedurilor de atribuire a 
noii etichete de calitate organizațiilor participante reprezintă o preocupare majoră. 

Mai mult decât atât, comisia noastră trebuie să se asigure că dispozițiile privind acțiunile din 
cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar (capitolul IV), pentru care avem 
competență exclusivă, asigură complementaritatea și coerența cu alte activități de ajutor 
umanitar ale UE și cu Consensul european privind ajutorul umanitar. Această componentă a 
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viitorului program trebuie pusă în aplicare respectând pe deplin principiile umanitare și 
trebuie integrată într-un ajutor umanitar bazat pe necesități, coordonat și eficace. 

În acest sens, raportoarea pentru aviz consideră că cel mai mare potențial rezidă în acțiunile 
care se concentrează pe consolidarea capacităților organizaționale și la nivel local, pe 
reziliență și pe acțiunile care creează o legătură între ajutorul de urgență, reabilitare și 
dezvoltare (LRRD), abordând legătura dintre acțiunile umanitare și dezvoltare, reducerea 
riscurilor de dezastre și pregătirea pentru dezastre și, în general, sensibilizarea și comunicarea 
cu privire la nevoile și principiile umanitare.

În fine, în ceea ce privește dispozițiile pentru care comisia noastră partajează competențele 
privind această propunere legislativă cu Comisia pentru cultură, considerăm că, în general, ar 
trebui să se pună un accent mai mare pe dezvoltarea durabilă, pe principiul „nimeni nu este 
lăsat în urmă”, pe eradicarea sărăciei, pe drepturile omului și pe egalitatea de gen.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie 
competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere creșterea 
semnificativă a numărului crizelor 
umanitare și al urgențelor la nivel 
mondial și pentru a promova într-o mai 
mare măsură solidaritatea și a spori 
vizibilitatea ajutorului umanitar în rândul 
cetățenilor europeni, trebuie întărită 
solidaritatea între statele membre și între 
UE și țările terțe afectate de catastrofe 
naturale și provocate de om.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 (1b) Ajutorul umanitar se bazează pe 
principiile imparțialității, neutralității și 
nediscriminării, integrate în dreptul 
internațional umanitar și în dreptul 
Uniunii. Ajutorul umanitar oferă un 
răspuns de urgență bazat pe nevoi care 
vizează protejarea vieții, prevenirea și 
alinarea suferinței umane și păstrarea 
demnității umane, precum și oferirea de 
protecție grupurilor vulnerabile afectate 
de catastrofe naturale sau provocate de 
om. Reducerea riscurilor de dezastre și 
pregătirea pentru intervenție în caz de 
dezastre prin intermediul activităților de 
consolidare a capacității și a rezilienței 
sunt, de asemenea, elemente esențiale ale 
ajutorului umanitar.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Discursul din 14 septembrie 2016 
privind starea Uniunii a subliniat 
necesitatea de a investi în tineri și a 
anunțat instituirea unui Corp european 
de solidaritate („programul”), menit să 
creeze oportunități și să permită tinerilor 
din întreaga Uniune să ofere un sprijin 
util societății, să dea dovadă de 
solidaritate și să își dezvolte abilitățile, 
dobândind nu doar o experiență 
profesională, ci și o experiență umană de 
neprețuit.

eliminat

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 7 decembrie 
2016, intitulată „Corpul european de 
solidaritate”1, Comisia a subliniat 
necesitatea de a consolida bazele 
activității de solidaritate în Europa, de a 
oferi tinerilor oportunități mai multe și 
mai bune de activități de solidaritate, care 
să acopere o gamă largă de domenii, și de 
a sprijini actorii naționali și locali în 
eforturile depuse pentru a face față 
diferitelor provocări și crize. 
Comunicarea a lansat o primă etapă a 
Corpului european de solidaritate, în care 
au fost mobilizate diferite programe ale 
Uniunii pentru a oferi tinerilor din 
întreaga Uniune oportunități de 
voluntariat, stagii sau locuri de muncă. 

eliminat

__________________
1 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor - „Corpul european 
de solidaritate”, COM (2016) 942 final.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (4a) Voluntariatul este o expresie 
concretă și vizibilă a solidarității, care le 
permite persoanelor să își pună 
cunoștințele, competențele și timpul în 
serviciul societății, comunităților locale 
sau al altor persoane, fără o motivație 
financiară.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
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Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Asistența oferită persoanelor și 
comunităților din afara Uniunii, care se 
confruntă cu dezastre sau care sunt în 
mod deosebit vulnerabile la dezastre și au 
nevoie de ajutor umanitar, pe baza 
principiilor fundamentale ale 
neutralității, umanității, independenței și 
imparțialității, reprezintă o modalitate 
importantă de exprimare a solidarității. 
Alocarea de resurse financiare ar trebui 
să reflecte acest principiu și să permită 
participarea a cel puțin 5 000 de voluntari 
la operațiunile de ajutor umanitar.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Voluntarii participanți și 
organizațiile active în cadrul Corpului 
voluntar european de ajutor umanitar 
aderă la principiile Consensului european 
privind ajutorul umanitar.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 4 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (4d) Este necesar să se dezvolte și mai 
mult solidaritatea cu victimele crizelor și 
dezastrelor din țările terțe, iar cetățenii 
Uniunii ar trebui, în general, să fie 
sensibilizați în mai mare măsură cu 
privire la ajutorul umanitar și voluntariat, 
ca activitate pe tot parcursul vieții, iar 
vizibilitatea acestora ar trebui să crească.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (4e) Uniunea și statele membre s-au 
angajat să pună în aplicare Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă și obiectivele 
de dezvoltare durabilă, atât pe plan intern, 
cât și prin acțiuni externe.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 4 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (4f) În concluziile sale din 19 mai 2017 
privind operaționalizarea legăturii dintre 
domeniul umanitar și cel al dezvoltării, 
Consiliul a recunoscut necesitatea de a 
consolida reziliența prin asigurarea unei 
legături mai bune între asistența 
umanitară și cooperarea pentru 
dezvoltare și de a consolida în continuare 
legăturile operaționale între abordările 
complementare ale asistenței umanitare, 
cooperării pentru dezvoltare și prevenirii 
conflictelor. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Tinerilor ar trebui să li se ofere 
ocazii mai ușor accesibile de a se implica 
în activități de solidaritate, care să le 

(5) Tinerilor, inclusiv persoanelor 
vulnerabile și celor cu oportunități 
reduse, ar trebui să li se ofere ocazii mai 
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permită să își exprime angajamentul în 
beneficiul comunităților, dobândind în 
același timp experiență, abilități și 
competențe utile pentru dezvoltarea lor 
personală, educațională, socială, civică și 
profesională și îmbunătățindu-și astfel 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile respective ar trebui să sprijine, 
de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a 
ucenicilor și a lucrătorilor.

ușor accesibile de a se implica în activități 
de solidaritate, care să le permită să își 
exprime angajamentul în beneficiul 
comunităților, dobândind în același timp 
experiență, abilități și competențe utile 
pentru dezvoltarea lor personală, culturală, 
educațională, socială, civică și profesională 
și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de 
inserție profesională. Activitățile respective 
ar trebui să sprijine, de asemenea, 
mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a 
lucrătorilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Activitățile de solidaritate oferite 
tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în 
sensul că acestea ar trebui să răspundă 
nevoilor societale nesatisfăcute, să 
contribuie la consolidarea comunităților, să 
ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi 
cunoștințe și competențe valoroase, să fie 
accesibile tinerilor din punct de vedere 
financiar și să fie puse în aplicare în 
condiții sigure și sănătoase.

(6) Activitățile de solidaritate oferite 
tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în 
sensul că acestea ar trebui să răspundă 
nevoilor societale nesatisfăcute, să 
contribuie la consolidarea comunităților și 
a capacităților, să le ofere tinerilor 
posibilitatea de a dobândi cunoștințe și 
competențe valoroase, să fie accesibile 
tinerilor din punct de vedere financiar și să 
fie puse în aplicare în condiții sigure și 
sănătoase. Dialogul cu autoritățile și 
părțile interesate locale și regionale ar 
trebui încurajat pentru a garanta un 
program orientat către nevoi și pentru a 
promova voluntariatul în țările partenere 
și a conferi activităților de solidaritate o 
valoare de dezvoltare puternică.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 (8a) Certificarea organizațiilor de 
trimitere și de primire efectuată în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
375/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului1a, nu ar trebui duplicată în 
cadrul noului program „Corpul european 
de solidaritate” și ar trebui recunoscută 
echivalența la punerea în aplicare a 
prezentului regulament începând cu 2021.
____________________
1a Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului 
voluntar european de ajutor umanitar 
(inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor 
umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1). 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Corpul european de solidaritate 
oferă tinerilor noi oportunități de a 
desfășura activități de voluntariat și de a 
efectua stagii sau activități profesionale în 
domenii legate de solidaritate, precum și de 
a concepe și a elabora proiecte de 
solidaritate din proprie inițiativă. Aceste 
oportunități contribuie la consolidarea 
dezvoltării personale, educaționale, sociale, 
civice și profesionale a tinerilor. De 
asemenea, Corpul european de solidaritate 
sprijină activitățile de comunicare în rețea 
pentru participanții și organizațiile 
Corpului european de solidaritate, precum 
și măsurile de asigurare a calității 
activităților sprijinite și de consolidare a 
validării rezultatelor învățării. Astfel, 
Corpul european de solidaritate va 
contribui, de asemenea, la cooperarea 
europeană care prezintă importanță pentru 

(9) Corpul european de solidaritate 
oferă tinerilor noi oportunități de a 
desfășura activități de voluntariat și de a 
efectua stagii sau activități profesionale în 
domenii legate de solidaritate, precum și de 
a concepe și a elabora proiecte de 
solidaritate din proprie inițiativă. Aceste 
oportunități contribuie la consolidarea 
dezvoltării personale, educaționale, sociale, 
culturale, civice și profesionale a tinerilor. 
De asemenea, Corpul european de 
solidaritate sprijină activitățile de 
comunicare în rețea pentru participanții și 
organizațiile Corpului european de 
solidaritate, precum și măsurile de 
asigurare a calității activităților sprijinite și 
de consolidare a validării rezultatelor 
învățării. Astfel, Corpul european de 
solidaritate va contribui, de asemenea, la 
cooperarea europeană care prezintă 



AD\1174686RO.docx 11/45 PE629.637v03-00

RO

tineri și la acțiunile de sensibilizare cu 
privire la impactul pozitiv al acestei 
cooperări.

importanță pentru tineri și la acțiunile de 
sensibilizare cu privire la impactul pozitiv 
al acestei cooperări.

Amendamentul 15

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 
participanților înaintea, în timpul și după 
încheierea activității de solidaritate.

(10) Aceste activități ar trebui să fie 
benefice pentru comunități, promovând în 
același timp dezvoltarea personală, 
educațională, socială, culturală, 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, 
economia circulară, cetățenia și 
participarea democratică, protecția 
mediului și a naturii, acțiunile în domeniul 
climei, prevenirea catastrofelor naturale și 
provocate de om și recuperarea în urma 
acestora, protejarea grupurilor 
vulnerabile afectate de dezastre, 
reziliența, combaterea sărăciei, 
securitatea alimentară, 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, în 
special a copiilor neînsoțiți, prevenirea 
conflictelor, pacea și reconcilierea, 
drepturile omului, egalitatea de gen, 
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 
participanților înaintea, în timpul și după 
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încheierea activității de solidaritate.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Activitățile de voluntariat (atât pe 
teritoriul Uniunii, cât și dincolo de 
frontierele acesteia) constituie o bogată 
experiență în contextul învățării non-
formale și informale, care sporește 
dezvoltarea personală, socioeducațională și 
profesională a tinerilor, cetățenia activă și 
capacitatea de inserție profesională. 
Activitățile de voluntariat nu ar trebui să 
aibă un efect negativ asupra locurilor de 
muncă remunerate potențiale sau existente 
și nici nu ar trebui să fie considerate ca un 
substitut al acestora. Comisia și statele 
membre ar trebui să coopereze în ceea ce 
privește politicile de voluntariat în 
domeniul tineretului prin metoda deschisă 
de coordonare.

(11) Activitățile de voluntariat (atât pe 
teritoriul Uniunii, cât și dincolo de 
frontierele acesteia) constituie o bogată 
experiență în contextul învățării non-
formale și informale, care stimulează 
dezvoltarea personală, culturală, 
socioeducațională și profesională a tinerilor 
participanți, simțul răspunderii, cetățenia 
activă și capacitatea de inserție 
profesională. Activitățile de voluntariat nu 
ar trebui să aibă un efect negativ asupra 
locurilor de muncă remunerate potențiale 
sau existente și nici nu ar trebui să fie 
considerate ca un substitut al acestora. 
Activitățile de voluntariat din cadrul 
Corpului european de solidaritate ar 
trebui, de asemenea, să fie complementare 
sistemelor de voluntariat locale, regionale 
și naționale existente, atunci când astfel 
de sisteme există. Comisia și statele 
membre ar trebui să coopereze în ceea ce 
privește politicile de voluntariat în 
domeniul tineretului prin metoda deschisă 
de coordonare.

 

Amendamentul 17

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 

(12) Stagiile și locurile de muncă în 
domenii legate de solidaritate le pot oferi 
tinerilor, inclusiv tinerilor cu dizabilități și 
celor cu oportunități reduse, posibilități 
suplimentare de a debuta pe piața muncii, 
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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 stagii1. 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 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.

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, 
inclusiv în cadrul organizațiilor non-
profit și în sectoarele sociale și umanitare. 
Activitățile de stagiu propuse în cadrul 
Corpului european de solidaritate respectă 
principiile de calitate stabilite în 
Recomandarea Consiliului privind un 
cadru de calitate pentru stagii1, precum și 
principiile stabilite în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap. 
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 
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.

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

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
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Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Spiritul de inițiativă al tinerilor 
reprezintă un atu important pentru societate 
și pentru piața forței de muncă. Corpul 
european de solidaritate contribuie la 
promovarea acestui aspect, oferind 
tinerilor oportunitatea de a concepe și a 
pune în aplicare propriile proiecte destinate 
să abordeze provocări specifice în 
beneficiul comunităților lor locale. Aceste 
proiecte oferă ocazia de a testa idei și de a 
sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul 
acțiunilor de solidaritate. Proiectele 
respective servesc, de asemenea, drept 
rampă de lansare pentru implicarea 
ulterioară în activități de solidaritate și sunt 
un prim pas în a încuraja participanții la 
Corpul european de solidaritate să se 
implice în activități profesionale 
independente sau să creeze asociații, 
organizații neguvernamentale sau alte 
organisme active în domeniul solidarității, 
în sectorul non-profit și în cel al tineretului.

(13) Spiritul de inițiativă al tinerilor 
reprezintă un atu important pentru societate 
și pentru piața forței de muncă. Corpul 
european de solidaritate contribuie la 
promovarea acestui aspect, oferindu-le 
tinerilor oportunitatea de a concepe și de a 
pune în aplicare propriile proiecte menite 
să abordeze provocări specifice, în 
beneficiul comunităților lor locale, dar și al 
populațiilor celor mai defavorizate. Aceste 
proiecte oferă ocazia de a testa idei și de a 
sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul 
acțiunilor de solidaritate. Proiectele 
respective servesc, de asemenea, drept 
rampă de lansare pentru implicarea 
ulterioară în activități de solidaritate și sunt 
un prim pas în a încuraja participanții la 
Corpul european de solidaritate să fie în 
continuare cetățeni activi, fie ca voluntari, 
fie ca angajați în cadrul unor asociații, 
sau să creeze asociații, organizații 
neguvernamentale sau alte organisme 
active în domeniul solidarității, în sectorul 
non-profit și în cel al tineretului.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (13a) Voluntarii pot contribui la 
consolidarea capacității Uniunii de a oferi 
ajutor umanitar bazat pe necesități și în 
conformitate cu anumite principii și pot 
contribui la creșterea eficacității 
sectorului ajutorului umanitar atunci 
când aceștia sunt selecționați și formați în 
mod adecvat și pregătiți pentru a fi trimiși 
pe teren, astfel încât să se garanteze că ei 
au aptitudinile și competențele necesare 
pentru a ajuta în modul cel mai eficace 
persoanele aflate în dificultate, și dacă 
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beneficiază de un sprijin și de o 
supraveghere suficiente în locul unde se 
desfășoară activitatea de voluntariat. Prin 
urmare, rolul unor instructori/mentori 
înalt calificați și instruiți și cu experiență 
pe teren este extrem de important în 
asigurarea eficacității răspunsului 
umanitar și în sprijinirea voluntarilor.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Agențiile naționale ar trebui să îi 
încurajeze pe foștii participanți să devină 
ambasadori ai Corpului european de 
solidaritate, pentru a împărtăși 
experiențele lor prin intermediul 
organizațiilor de tineret, al instituțiilor de 
învățământ și al atelierelor. Ca 
ambasadori, aceștia ar urma să participe 
la formarea viitorilor candidați, 
contribuind astfel la promovarea 
programului. În acest scop, agențiile 
naționale ar trebui să acorde sprijin 
voluntarilor.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (14b) Asigurarea punerii în aplicare cu 
succes a Corpului european de 
solidaritate necesită o mai mare 
vizibilitate și sensibilizare și o mai bună 
promovare a oportunităților de finanțare 
disponibile, prin campanii de informare 
(inclusiv instituirea unei Zile anuale de 
informare cu privire la Corpul european 
de solidaritate) și prin mijloace dinamice 
de comunicare, punând un accent 
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puternic pe platformele de comunicare 
socială și sensibilizând cât mai mult 
grupurile-țintă, atât persoanele fizice, cât 
și organizațiile.

Amendamentul 22

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, în special 
oferindu-le participanților cursuri de 
formare, asistență lingvistică (online, dacă 
nu este posibil în alt mod), o asigurare, 
sprijin administrativ și sprijin după 
încheierea activității și validând 
cunoștințele, abilitățile și competențele 
dobândite prin experiența în cadrul 
Corpului european de solidaritate. 
Formarea corespunzătoare, securitatea și 
protecția voluntarilor rămân de o 
importanță capitală și ar trebui să facă 
obiectul unor schimburi periodice de 
informații și al unor evaluări a riscurilor, 
mai ales în ceea ce privește Corpul 
voluntar european de ajutor umanitar. 
Voluntarii nu ar trebui mobilizați pentru 
operațiuni desfășurate în zone de conflict 
armat internațional sau intern. Ar trebui, 
de asemenea, să se acorde atenția 
cuvenită siguranței și intereselor copiilor 
și ale altor persoane vulnerabile în 
contact cu voluntarii. Activitățile care 
implică un contact direct cu copiii ar 
trebui să fie ghidate de principiul 
„interesului superior al copilului” și ar 
trebui să fie supuse, după caz, unor 
verificări ale antecedentelor sau altor 
măsuri în vederea asigurării protecției 
copilului.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Principiile UE ale egalității de 
șanse și nediscriminării ar trebui 
respectate pe deplin în orice moment al 
executării programului Corpului voluntar 
european de ajutor umanitar, inclusiv 
pentru selecția voluntarilor și a 
organizațiilor participante.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura faptul că 
activitățile Corpului european de 
solidaritate au un impact asupra dezvoltării 
personale, educaționale, sociale, civice și 
profesionale a participanților, cunoștințele, 
abilitățile și competențele care constituie 
rezultate ale învățării ca urmare a activității 
ar trebui identificate și documentate în mod 
corespunzător, în funcție de circumstanțele 
și particularitățile de la nivel național, în 
conformitate cu Recomandarea Consiliului 
din 20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale22.

(16) Pentru a asigura faptul că 
activitățile Corpului european de 
solidaritate au un impact asupra dezvoltării 
personale, educaționale, sociale, culturale, 
civice și profesionale a participanților, 
cunoștințele, abilitățile și competențele 
care constituie rezultate ale învățării ca 
urmare a activității ar trebui identificate și 
documentate în mod corespunzător, în 
funcție de circumstanțele și particularitățile 
de la nivel național, în conformitate cu 
Recomandarea Consiliului din 20 
decembrie 2012 privind validarea învățării 
non-formale și informale22.

_________________ _________________
22 Recomandarea Consiliului din 
20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale (JO 
C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

22 Recomandarea Consiliului din 
20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale (JO 
C 398, 22.12.2012, p. 1-5).
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (16a) Agențiile naționale ar trebui, de 
asemenea, să încurajeze tinerii voluntari 
să devină ambasadori ai programului 
Corpul european de solidaritate, pentru a-
și împărtăși experiențele prin intermediul 
rețelelor de tineret, al instituțiilor de 
învățământ și al atelierelor. Foștii 
voluntari/ambasadori ar putea, de 
asemenea, să contribuie la formarea 
viitorilor candidați.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui instituită o etichetă de 
calitate, care să asigure respectarea de către 
organizațiile participante a principiilor și 
cerințelor Corpului european de 
solidaritate, în ceea ce privește drepturile și 
responsabilitățile care le revin în toate 
etapele experienței de solidaritate. 
Obținerea unei etichete de calitate 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
participare, dar nu ar trebui să conducă în 
mod automat la finanțare în cadrul 
Corpului european de solidaritate.

(17) Ar trebui instituită o etichetă de 
calitate, care să asigure respectarea de către 
organizațiile participante a valorilor, 
principiilor și obiectivelor Uniunii, 
precum și a principiilor și cerințelor 
Corpului european de solidaritate, în ceea 
ce privește drepturile, siguranța și 
responsabilitățile care le revin în toate 
etapele experienței de solidaritate. 
Obținerea unei etichete de calitate 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
participare, dar nu ar trebui să conducă în 
mod automat la finanțare în cadrul 
Corpului european de solidaritate.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Orice entitate care dorește să 
participe la Corpul european de solidaritate 
ar trebui să primească o etichetă de calitate, 
sub rezerva îndeplinirii condițiilor 
corespunzătoare. Procesul care conduce la 
atribuirea unei etichete de calitate ar trebui 
să fie desfășurat în mod continuu de către 
organismele de punere în aplicare ale 
Corpului european de solidaritate. Eticheta 
de calitate atribuită ar trebui să facă 
obiectul unor reevaluări periodice și ar 
putea fi revocată în cazul în care, cu ocazia 
controalelor care trebuie efectuate, se 
constată că nu mai sunt îndeplinite 
condițiile care au condus la atribuirea 
acesteia.

(18) Orice entitate care dorește să 
participe la Corpul european de solidaritate 
ar trebui să primească o etichetă de calitate, 
sub rezerva îndeplinirii condițiilor 
corespunzătoare. Procesul care conduce la 
atribuirea unei etichete de calitate ar trebui 
să fie desfășurat în mod continuu de către 
organismele de punere în aplicare ale 
Corpului european de solidaritate, în 
concordanță cu sistemele de certificare 
existente. Procesul de dobândire a unei 
etichete ar trebui simplificat pentru 
organizațiile deja certificate, în special în 
cadrul actualei inițiative „Voluntari UE 
pentru ajutor umanitar”, și pentru părțile 
la acordurile-cadru de parteneriat ale 
ECHO. Acest proces ar trebui să țină 
seama de procesele similare desfășurate 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
375/2014, al Regulamentului (UE) 
2018/1475 al Parlamentului European și 
al Consiliului1a, precum și al 
Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului1b. Eticheta de calitate atribuită 
ar trebui să facă obiectul unor reevaluări 
periodice și ar putea fi revocată în cazul în 
care, cu ocazia controalelor care trebuie 
efectuate, se constată că nu mai sunt 
îndeplinite condițiile care au condus la 
atribuirea acesteia. Atât în cazul atribuirii 
unei etichete de calitate, cât și al 
reevaluării ei, sarcina administrativă ar 
trebui redusă la minimum pentru a 
asigura accesul egal și pentru a nu 
descuraja organizațiile mai mici să 
participe.
______________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1475 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 2 octombrie 2018 de stabilire a 
cadrului juridic al Corpului european de 
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solidaritate și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a 
Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a 
Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 
4.10.2018, p. 1).
1b Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al 
Consiliului din 20 iunie 1996 privind 
ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, p. 
1).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (20a) Pentru a spori transparența 
procesului de punere în aplicare și pentru 
a crește eficacitatea programului 
Corpului european de solidaritate, 
Comisia ar trebui să se consulte regulat 
cu principalele părți interesate, inclusiv 
cu organizațiile participante, și cu alte 
organizații relevante ale societății civile, 
inclusiv rețelele de tineret și consiliile 
naționale ale tinerilor, precum și cu 
rețelele care reprezintă angajatorii și 
sindicatele.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Portalul Corpului european de 
solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod 
continuu pentru a asigura un acces ușor la 
Corpul european de solidaritate și pentru a 
oferi un ghișeu unic persoanelor și 
organizațiilor interesate în ceea ce privește, 
printre altele, înregistrarea, identificarea și 
corelarea profilurilor și a oportunităților, 
comunicarea în rețea și schimburile 

(23) Portalul Corpului european de 
solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod 
continuu pentru a asigura un acces ușor la 
Corpul european de solidaritate pentru toți 
utilizatorii, în conformitate cu cerințele în 
materie de accesibilitate prevăzute de 
Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a, și pentru a oferi un ghișeu 
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virtuale, formarea online, sprijinul în 
domeniul lingvistic și după încheierea 
activității, precum și alte funcționalități 
utile care ar putea apărea în viitor.

unic persoanelor și organizațiilor interesate 
în ceea ce privește, printre altele, 
înregistrarea, identificarea și corelarea 
profilurilor și a oportunităților, 
comunicarea în rețea și schimburile 
virtuale, formarea online, sprijinul în 
domeniul lingvistic și după încheierea 
activității (online, dacă nu este posibil în 
alt mod), precum și alte funcționalități utile 
care ar putea apărea în viitor. În ceea ce 
privește mobilizările în sprijinul 
activităților de ajutor umanitar și 
intervalul de timp îndelungat între 
depunerea candidaturii și mobilizarea 
voluntarului, participanții la activitățile de 
ajutor umanitar nu ar trebui să întâmpine 
obstacole suplimentare față de 
participanții din alte domenii.
_______________________
1a Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, 
p. 1). 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Corpul european de solidaritate 
vizează tinerii cu vârste între 18 și 30 de 
ani, iar participarea la activitățile oferite de 
Corpul european de solidaritate ar trebui să 
fie condiționată de înregistrarea prealabilă 
pe portalul Corpului european de 
solidaritate.

(27) Corpul european de solidaritate 
vizează, în principal, tinerii cu vârste între 
18 și 35 de ani, însă nevoile și contextele 
de ajutor umanitar din țările terțe pot 
justifica participarea unor experți care 
depășesc această limită de vârstă. 
Participarea la activitățile oferite de Corpul 
european de solidaritate ar trebui să 
impună înregistrarea prealabilă pe portalul 
Corpului european de solidaritate. Ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
egalității de gen în ceea ce privește 
promovarea și facilitarea participării în 
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condiții de egalitate a femeilor și a 
bărbaților.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Conform principiilor Uniunii 
privind egalitatea de șanse și 
nediscriminarea, cetățenii Uniunii și 
persoanele cu drept de ședere pe termen 
lung în Uniune din toate categoriile 
sociale și de toate vârstele ar trebui să fie 
în măsură să se implice în calitate de 
cetățeni activi. Având în vedere 
provocările specifice acțiunilor 
umanitare, voluntarii la acțiunile UE de 
sprijin umanitar ar trebui să aibă minim 
18 ani și să reprezinte o serie largă de 
profiluri și generații, cu competențe 
relevante pentru succesul operațiunilor 
umanitare întreprinse.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Ar trebui să se acorde o atenție 
specială asigurării faptului că activitățile 
sprijinite de Corpul european de 
solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, 
în special celor mai defavorizați. Ar trebuie 
să se ia măsuri speciale pentru a se 
promova incluziunea socială, participarea 
tinerilor defavorizați, precum și pentru a se 
ține seama de constrângerile impuse de 
izolarea geografică a mai multor regiuni 
rurale și ultraperiferice ale Uniunii și a 
țărilor și teritoriilor de peste mări. În mod 
similar, țările participante ar trebui să 
depună eforturi pentru a adopta toate 

(28) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită necesității de a garanta că 
activitățile sprijinite de Corpul european de 
solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, 
în special celor mai defavorizați și 
vulnerabili, inclusiv candidaților la 
activități de voluntariat cu dizabilități. Ar 
trebuie să se ia măsuri speciale pentru a se 
promova incluziunea socială, formarea, 
participarea tinerilor defavorizați, precum 
și pentru a se ține seama de constrângerile 
impuse de izolarea geografică a mai multor 
regiuni rurale și ultraperiferice ale Uniunii 
și a țărilor și teritoriilor de peste mări. În 
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măsurile corespunzătoare în vederea 
eliminării obstacolelor juridice și 
administrative din calea bunei funcționări a 
Corpului european de solidaritate. În acest 
mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde 
este posibil și fără a aduce atingere acquis-
ului Schengen și dreptului Uniunii privind 
intrarea și șederea resortisanților țărilor 
terțe, problemele administrative care 
îngreunează obținerea vizelor și a 
permiselor de ședere, inclusiv prin 
eliberarea unui card european de asigurări 
sociale de sănătate în cazul activităților 
transfrontaliere desfășurate în Uniunea 
Europeană.

mod similar, țările participante ar trebui să 
depună eforturi pentru a adopta toate 
măsurile corespunzătoare în vederea 
eliminării obstacolelor juridice și 
administrative din calea bunei funcționări a 
Corpului european de solidaritate. În acest 
mod ar trebui să fie soluționate, acolo unde 
este posibil și fără a aduce atingere acquis-
ului Schengen și dreptului Uniunii privind 
intrarea și șederea resortisanților țărilor 
terțe, problemele administrative care 
îngreunează obținerea vizelor și a 
permiselor de ședere, inclusiv prin 
eliberarea unui card european de asigurări 
sociale de sănătate în cazul activităților 
transfrontaliere desfășurate în Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (28a) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită și sprijin capacității de găzduire 
a organizațiilor partenere din țările terțe 
și necesității de a integra activitățile 
voluntarilor în contextul local și de a 
facilita interacțiunea voluntarilor cu 
actorii din domeniul umanitar de la nivel 
local, comunitatea-gazdă și societatea 
civilă.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei intitulată „Un parteneriat 
strategic consolidat și reînnoit cu regiunile 
ultraperiferice ale UE”1, programul ar 

(35) În conformitate cu Comunicarea 
Comisiei intitulată „Un parteneriat 
strategic consolidat și reînnoit cu regiunile 
ultraperiferice ale UE”1, programul ar 
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trebui să ia în considerare situația specifică 
acestor regiuni. Se vor lua măsuri pentru a 
spori participarea regiunilor ultraperiferice 
la toate acțiunile întreprinse. Astfel de 
măsuri vor fi monitorizate în mod regulat și 
vor fi evaluate. 

trebui să ia în considerare situația specifică 
și nevoile acestor regiuni, în special 
evoluția situației politice, economice și 
sociale, îndeosebi rata șomajului în 
rândul tinerilor, pentru a permite o mai 
bună cooperare într-un mod cât mai 
eficace și mai simplu.. Se vor lua măsuri 
pentru a spori participarea regiunilor 
ultraperiferice la toate acțiunile întreprinse. 
Astfel de măsuri vor fi monitorizate în mod 
regulat și vor fi evaluate. 

__________________ __________________
1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor și 
Banca Europeană de Investiții - „Un 
parteneriat strategic consolidat și reînnoit 
cu regiunile ultraperiferice ale UE”, COM 
(2017) 623 final.

1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor și 
Banca Europeană de Investiții - „Un 
parteneriat strategic consolidat și reînnoit 
cu regiunile ultraperiferice ale UE”, COM 
(2017) 623 final.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În scopul de a realiza mai bine 
obiectivele programului, Comisia, statele 
membre și agențiile naționale ar trebui, de 
preferință, să conlucreze îndeaproape, în 
parteneriat cu organizațiile 
neguvernamentale, cu organizațiile de 
tineret și cu părțile interesate de la nivel 
local care au cunoștințe de specialitate și 
experiență în materie de acțiuni de 
solidaritate.

(39) În scopul de a realiza mai bine 
obiectivele programului, Comisia, statele 
membre și agențiile naționale ar trebui de 
preferință să conlucreze îndeaproape, în 
parteneriat cu guvernele naționale, 
organizațiile neguvernamentale, cu 
organizațiile de tineret, sectorul privat și 
cu părțile interesate de la nivel local care 
au cunoștințe de specialitate și experiență 
în materie de acțiuni de solidaritate, în 
conformitate cu actualele programe de 
voluntariat la nivel național și regional.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Pentru a asigura o bună gestionare 
financiară și certitudine juridică în fiecare 
țară participantă, fiecare autoritate 
națională ar trebui să desemneze un 
organism de audit independent. Acolo unde 
este posibil și pentru a crește la maximum 
eficiența, organismul de audit independent 
ar putea fi același cu cel desemnat pentru 
acțiunile menționate în capitolul III din 
[noul Regulament privind Erasmus].

(42) Pentru a asigura o bună gestiune 
financiară, optimizarea costurilor și 
securitate juridică în fiecare țară 
participantă, fiecare autoritate națională ar 
trebui să desemneze un organism de audit 
independent. Acolo unde este posibil și 
pentru a crește la maximum eficiența, 
organismul de audit independent ar putea fi 
același cu cel desemnat pentru acțiunile 
menționate în capitolul III din [noul 
Regulament privind Erasmus].

Amendamentul 37

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 finanțată în mod 
corespunzător 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;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „candidat înscris” înseamnă o 
persoană cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 
de ani care s-a înscris pe portalul Corpului 

(2) „candidat înscris” înseamnă o 
persoană care s-a înscris pe portalul 
Corpului european de solidaritate pentru a-
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european de solidaritate pentru a-și 
exprima interesul de a se implica într-o 
activitate de solidaritate, dar care nu 
participă încă la o astfel de activitate;

și exprima interesul de a se implica într-o 
activitate de solidaritate, dar care nu 
participă încă la o astfel de activitate; 

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „participant” înseamnă o persoană 
cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, 
care s-a înscris pe portalul Corpului 
european de solidaritate și care participă la 
o activitate de solidaritate în cadrul 
Corpului european de solidaritate;

(3) „participant” înseamnă o persoană 
care s-a înscris pe portalul Corpului 
european de solidaritate și care participă la 
activități de solidaritate în cadrul Corpului 
european de solidaritate; pentru alte 
activități decât cele menționate în 
capitolul IV, participanții sunt persoane 
cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „tineri cu oportunități reduse” 
înseamnă tineri confruntați cu obstacole 
care, din motive economice, sociale, 
culturale, geografice, de sănătate sau din 
motive precum handicapurile și 
dificultățile educaționale, îi împiedică să 
aibă acces efectiv la oportunitățile oferite 
de program;

(4) „tineri cu oportunități reduse” 
înseamnă tineri care se confruntă cu 
bariere care, în absența unui sprijin 
suplimentar și adaptat în mod specific, îi 
împiedică să aibă acces efectiv la 
oportunitățile oferite de program din 
motive economice, sociale, culturale, 
geografice sau de sănătate sau din motive 
precum dificultățile educaționale și 
dizabilitățile, inclusiv deficiențele de ordin 
fizic, mental, intelectual sau senzorial pe 
termen lung, recunoscute în Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap;
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „voluntariat” înseamnă o activitate 
de solidaritate care se desfășoară sub forma 
unei activități voluntare neremunerate pe o 
perioadă de cel mult 12 luni;

(6) „voluntariat” înseamnă o activitate 
de solidaritate care se desfășoară sub forma 
unei activități voluntare neremunerate pe o 
perioadă de cel mult 12 luni, care le 
permite persoanelor să își pună 
cunoștințele, competențele și timpul în 
serviciul societății, al comunității sau al 
altor persoane, fără o motivație 
financiară;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „stagiu” înseamnă o activitate de 
solidaritate desfășurată pe o perioadă de 
două până la șase luni care se poate 
prelungi o singură dată, pentru o durată 
maximă de 12 luni, oferită și remunerată de 
organizația participantă care găzduiește 
participantul la Corpul european de 
solidaritate;

(7) „stagiu” înseamnă o activitate de 
solidaritate desfășurată pe o perioadă de 
două până la șase luni care se poate 
prelungi o singură dată, pentru o durată 
maximă de 12 luni, oferită și remunerată de 
organizația participantă care găzduiește 
participantul la Corpul european de 
solidaritate și implicând o componentă de 
învățare;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al programului 
este de a spori implicarea tinerilor și a 
organizațiilor în activități de solidaritate 
accesibile și de înaltă calitate, contribuind 
astfel la consolidarea coeziunii, a 
solidarității și a democrației în Uniune și 

1.  Obiectivul general al programului 
este de a spori implicarea tinerilor și a 
organizațiilor în activități de solidaritate și 
non-profit accesibile și de înaltă calitate, 
contribuind astfel la consolidarea coeziunii, 
a solidarității, a păcii și a democrației în 
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dincolo de frontierele acesteia și oferind, în 
același timp, un răspuns la provocările 
societale și umanitare pe teren, cu accent 
deosebit pe promovarea incluziunii sociale.

Uniune și dincolo de frontierele acesteia, 
făcând progrese în vederea atingerii 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, și 
oferind, în același timp, un răspuns la 
provocările societale și umanitare pe teren, 
în special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor de producere a catastrofelor 
naturale și provocate de om, situațiile de 
urgență în țările fragile și postconflict, cu 
accent deosebit pe promovarea incluziunii 
sociale.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivul specific al programului 
constă în a le oferi tinerilor, inclusiv celor 
cu oportunități reduse, ocazii ușor 
accesibile de a se implica în activități de 
solidaritate în Europa și în restul lumii, 
îmbunătățind și validând, în același timp, 
în mod corespunzător competențele 
acestora, precum și facilitându-le 
capacitatea de inserție profesională și 
tranziția către piața muncii.

2. Obiectivul specific al programului 
constă în a le oferi tinerilor, în special 
persoanelor cu dizabilități și celor cu 
oportunități reduse, ocazii ușor accesibile 
de a se implica în activități de solidaritate 
în Europa și în restul lumii, îmbunătățind și 
validând, în același timp, în mod 
corespunzător conștiința lor interculturală 
și competențele lor profesionale și civice, 
precum și facilitându-le capacitatea de 
inserție profesională și tranziția către piața 
muncii.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) participarea tinerilor la activități de 
solidaritate care urmăresc să ofere un 
răspuns la provocări societale, astfel cum 
se menționează la articolul 6;

(a) participarea tinerilor la activități de 
solidaritate care urmăresc să ofere un 
răspuns la provocări societale și atingerea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, astfel 
cum se menționează la articolul 6;

Amendamentul 46
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea tinerilor la activități de 
solidaritate legate de furnizarea de ajutor 
umanitar (Corpul voluntar european de 
ajutor umanitar), astfel cum se 
menționează la articolul 10.

(b) participarea tinerilor și a 
persoanelor cu experiență în domeniu la 
activități de solidaritate legate de 
furnizarea de ajutor umanitar (Corpul 
voluntar european de ajutor umanitar), 
astfel cum se menționează la articolul 10, 
și la acțiuni în interiorul și în afara 
Uniunii care vizează consolidarea 
capacităților organizațiilor de primire de a 
acorda ajutor umanitar în țările terțe, 
după cum se menționează la articolul 11.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Programul de lucru anual, adoptat 
în temeiul articolului 18, include o listă 
cu activitățile care pot fi nefaste pentru 
participanți, beneficiari și societate sau 
inadecvate pentru participanți, care nu ar 
putea fi desfășurate în cadrul 
programului sau care ar trebui să facă, în 
prealabil, obiectul unei formări speciale, 
al unei verificări a antecedentelor sau al 
altor măsuri.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să consolideze capacitățile 
organizațiilor participante de a oferi 
proiecte de bună calitate unui număr tot 
mai mare de participanți la Corpul 
european de solidaritate;

(a) să consolideze capacitățile 
organizațiilor participante și ale 
partenerilor lor locali de a coopera și de 
oferi proiecte de bună calitate unui număr 
tot mai mare de participanți la Corpul 
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european de solidaritate;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să atragă noi participanți – atât din 
rândul tinerilor, cât și al organizațiilor 
participante;

(b) să atragă noi participanți – atât din 
rândul tinerilor, al persoanelor care au o 
anumită experiență în cadrul inițiativei 
„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, 
cât și al organizațiilor participante;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) crearea, întreținerea și actualizarea 
portalului Corpului european de 
solidaritate și a altor servicii online 
relevante, precum și a sistemelor necesare 
de asistență IT și a instrumentelor bazate 
pe web.

(d) crearea, întreținerea și actualizarea 
portalului Corpului european de 
solidaritate și a altor servicii online 
relevante, precum și a sistemelor necesare 
de asistență IT și a instrumentelor bazate 
pe web, în conformitate cu cerințele în 
materie de accesibilitate prevăzute în 
Directiva (UE) 2016/2102.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
componentei „Corpul voluntar european de 
ajutor umanitar” contribuie în special la 
furnizarea unei asistențe în funcție de nevoi 
care are drept obiectiv protejarea de vieți 
omenești, prevenirea și diminuarea 
suferinței umane și apărarea demnității 

1. Acțiunile puse în aplicare în cadrul 
componentei „Corpul voluntar european de 
ajutor umanitar” contribuie în special la 
furnizarea unei asistențe în funcție de nevoi 
care are drept obiectiv protejarea de vieți 
omenești, prevenirea și diminuarea 
suferinței umane și apărarea demnității 
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umane, precum și consolidarea capacității 
și a rezilienței comunităților vulnerabile 
sau afectate de dezastre.

umane în contextul catastrofelor naturale 
sau provocate de om, la consolidarea 
capacității și a rezilienței comunităților 
care sunt vulnerabile, fragile sau afectate 
de catastrofe naturale sau provocate de 
om, precum și la facilitarea tranziției de la 
răspunsul umanitar la dezvoltarea 
durabilă și favorabilă incluziunii pe 
termen lung.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului capitol se desfășoară în 
conformitate cu principiile ajutorului 
umanitar, și anume umanitatea, 
neutralitatea, imparțialitatea și 
independența.

2. Acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului capitol se desfășoară în 
conformitate cu Consensul european 
privind ajutorul umanitar, promovând 
principiile fundamentale ale ajutorului 
umanitar, și anume umanitatea, 
neutralitatea, imparțialitatea și 
independența, reiterând, în același timp, 
angajamentul ferm al Uniunii în favoarea 
unei abordări bazate pe nevoi, fără 
discriminare între populațiile afectate sau 
în rândul acestora și respectând dreptul 
internațional.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 2a. Ajutorul umanitar al Uniunii este 
acordat în situații în care pot interveni și 
alte instrumente legate de cooperarea 
pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și 
protecția civilă. Corpul voluntar european 
de ajutor umanitar funcționează în mod 
coerent și complementar și evită 
suprapunerile cu politicile și 
instrumentele relevante ale Uniunii, în 
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special cu politica Uniunii în domeniul 
ajutorului umanitar, politica de cooperare 
pentru dezvoltare și mecanismul de 
protecție civilă al Uniunii.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 2b. În promovarea unui răspuns 
internațional coerent la crizele umanitare, 
acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului capitol trebuie să fie conforme 
cu cele coordonate de Oficiul Organizației 
Națiunilor Unite pentru coordonarea 
afacerilor umanitare.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 2c. Corpul voluntar european de 
ajutor umanitar contribuie la 
consolidarea perspectivei de gen în cadrul 
ajutorului umanitar al Uniunii, 
promovând răspunsuri umanitare 
adecvate la nevoile specifice ale femeilor. 
Trebuie acordată o atenție deosebită 
cooperării cu grupurile și rețelele de 
femei pentru a promova participarea 
femeilor la acțiunile de ajutor umanitar și 
accesul lor la posturi de conducere în 
acest domeniu, precum și pentru a utiliza 
capacitățile și cunoștințele de specialitate 
ale acestora pentru a contribui la 
reconstrucție, consolidarea păcii, 
reducerea riscului de dezastre și rezistența 
comunităților afectate.
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 2d. Condițiile specifice de trimitere 
sunt stabilite, în strânsă consultare cu 
organizațiile de primire, într-un contract 
încheiat de organizațiile de trimitere și 
Corpul voluntar european de ajutor 
umanitar, fiind precizate inclusiv 
drepturile și obligațiile, durata, locul 
trimiterii și sarcinile.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiectele de solidaritate, astfel 
cum se menționează la articolul 9;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pe baza unei evaluări prealabile a 
nevoilor țărilor terțe, prezentul 
regulament susține acțiunile menite să 
consolideze capacitatea de ajutor 
umanitar pentru a stimula capacitatea 
locală de reacție la crizele umanitare și de 
a garanta că munca voluntarilor are un 
impact efectiv și durabil pe teren, inclusiv:
(a) gestionarea riscului de dezastre 
naturale, pregătirea și acțiunile de 
răspuns, formarea având ca obiect 
gestionarea voluntarilor, precum și alte 
domenii relevante pentru personalul și 
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voluntarii din organizațiile de primire;
(b) schimbul de bune practici, asistența 
tehnică, programele de înfrățire și 
schimburile de personal și de voluntari, 
crearea de rețele și alte acțiuni relevante.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Comisia menține, întreține și 
actualizează baza de date a voluntarilor 
UE pentru ajutor umanitar, 
reglementează accesul la aceasta și 
utilizarea sa, inclusiv în ceea ce privește 
disponibilitatea și eligibilitatea 
voluntarilor, permițând astfel participarea 
continuă a voluntarilor recurenți. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
colectate în sau pentru această bază de 
date se face, dacă este cazul, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului1a și cu Regulamentul (UE) 
2018/1725 al Parlamentului European și 
al Consiliului1b.
____________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1b Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
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circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39). 

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Voluntariatul în sprijinul 
operațiunilor de ajutor umanitar, astfel cum 
este menționat la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a), cuprinde o componentă de 
învățare și de formare, nu înlocuiește 
stagiile sau locurile de muncă și se bazează 
pe un acord scris de voluntariat.

1. Voluntariatul în sprijinul 
operațiunilor de ajutor umanitar, astfel cum 
este menționat la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a), cuprinde o componentă de 
învățare și de formare corespunzătoare, 
inclusiv înaintea plasamentului, legată de 
proiectele în care tinerii voluntari vor fi 
implicați, punând accentul corespunzător 
pe principiile ajutorului umanitar 
menționate la articolul 10 alineatul (2), 
inclusiv principiul „a nu face rău”, și nu 
înlocuiește stagiile sau locurile de muncă și 
se bazează pe un acord scris de voluntariat.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Inițiativa „Voluntari UE pentru 
ajutor umanitar” promovează 
participarea voluntarilor locali din țările 
terțe.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Voluntariatul din cadrul acestei 2. Voluntariatul din cadrul acestei 
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categorii poate fi efectuat numai în țările 
terțe:

categorii poate fi efectuat numai:

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 2a. Pe baza unei evaluări prealabile a 
nevoilor din țările terțe de către 
organizațiile de trimitere și de primire, 
precum și de către alți actori relevanți, 
Corpul voluntar european de ajutor 
umanitar sprijină acțiunile care vizează:
(a) consolidarea capacității 
organizațiilor de primire de a acorda 
ajutor umanitar în țările terțe cu scopul 
de a spori gradul de pregătire și de reacție 
la crizele umanitare la nivel local și de a 
asigura impactul eficace și durabil al 
activității Corpului voluntar european de 
ajutor umanitar pe teren, prin gestionarea 
riscului de dezastre, pregătirea și 
răspunsul în caz de dezastru, tranziția de 
la răspunsul umanitar la dezvoltarea 
locală durabilă, îndrumare și formare în 
domeniul gestionării acțiunilor de 
voluntariat;
(b) schimbul de bune practici, 
acordarea de asistență tehnică, 
programele de înfrățire și schimburile de 
personal și de voluntari.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Evaluarea gradului de risc în 
materie de siguranță și securitate 
constituie o prioritate, mai ales în țările 
sau zonele considerate instabile sau unde 
există riscuri imediate.



AD\1174686RO.docx 37/45 PE629.637v03-00

RO

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Campaniile de comunicare privind 
Corpul european de solidaritate se 
desfășoară, în principal, pe teritoriul 
Uniunii atunci când se referă la inițiativa 
„Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și 
vizează activitatea desfășurată de 
voluntarii și de lucrătorii în domeniul 
umanitar pe baza principiilor umanitare 
ale umanității, independenței, neutralității 
și imparțialității care le ghidează 
acțiunile.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Voluntarii răspund nevoilor și 
deficitelor reale identificate la nivel local 
de organizațiile de primire.

 Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Identificarea și selectarea voluntarilor 

candidați
1. În funcție de evaluarea prealabilă a 
nevoilor țărilor terțe, Comisia identifică și 
selectează voluntarii candidați pentru o 
formare în cooperare cu agențiile 



PE629.637v03-00 38/45 AD\1174686RO.docx

RO

naționale și cu organizațiile de primire.
2. Identificarea și selectarea voluntarilor 
candidați trebuie să se desfășoare în 
conformitate cu articolul 14 și să respecte 
principiile nediscriminării, egalității de 
gen și egalității de șanse.
3. Limitele de vârstă menționate la 
articolele 2 și 15 nu se aplică 
voluntariatului în sprijinul operațiunilor 
de ajutor umanitar prevăzute la prezentul 
articol.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11b
Formarea voluntarilor candidați

1. Bazându-se pe procedurile și 
programele în vigoare, Comisia 
elaborează un program de formare pentru 
a pregăti voluntarii candidați pentru a 
sprijini și întări acțiunile de ajutor 
umanitar.
2. Voluntarii candidați care au fost 
identificați și selectați în conformitate cu 
procedura de candidare sunt eligibili să 
participe la programul de formare 
desfășurat de organizații specializate. 
Conținutul precis și domeniul de 
aplicabilitate al formării ce trebuie 
urmate de fiecare voluntar candidat se 
determină împreună cu organizația de 
primire certificată în conformitate cu 
nevoile și ținând cont de experiența 
anterioară a candidatului și de locul de 
desfășurare a activității avut în vedere.
3. Programul de formare include o 
evaluare a măsurii în care voluntarii 
candidați sunt pregătiți să fie mobilizați 
pentru a veni în sprijinul și în 
completarea operațiunilor de ajutor 
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umanitar din țările terțe și pentru a 
satisface nevoile la nivel local.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Defalcarea bugetului dedicat activităților 
prevăzute la articolele 7, 8, 9 și 11
Defalcarea orientativă a bugetului dedicat 
activităților prevăzute la articolele 7, 8, 9 
și 11 este după cum urmează:
(a) pentru voluntariatul în cadrul 
activităților de solidaritate și al proiectelor 
de solidaritate, așa cum se menționează la 
articolele 7 și 9: 85 %;
(b) pentru stagii și locuri de muncă, așa 
cum se menționează la articolul 8; cel 
puțin 7,5 % 
(c) pentru voluntariatul în sprijinul 
operațiunilor de ajutor umanitar, așa cum 
se menționează la articolul 11: cel puțin 
7,5 % 

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programul poate oferi finanțare sub 
oricare dintre formele prevăzute în 
Regulamentul financiar, în special granturi, 
premii și achiziții publice.

2. Programul poate oferi finanțare sub 
oricare dintre formele prevăzute în 
Regulamentul financiar, în special granturi, 
premii și achiziții publice. Pentru a 
simplifica cerințele pentru beneficiari, 
sumele forfetare, costurile unitare și 
finanțarea forfetară sunt folosite în cea 
mai mare măsură posibilă.
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de 
ani care doresc să participe la Corpul 
european de solidaritate se înregistrează pe 
portalul Corpului european de solidaritate. 
Cu toate acestea, în momentul inițierii unei 
activități de voluntariat, a unui stagiu, a 
ocupării unui loc de muncă sau a unui 
proiect de solidaritate, tânărul trebuie să 
aibă cel puțin 18 ani și cel mult 30 de ani.

1. Persoanele cu reședință legală 
într-o țară participantă sau care sunt 
cetățeni ai Uniunii și care doresc să 
participe la Corpul european de solidaritate 
se înregistrează pe portalul Corpului 
european de solidaritate. În momentul 
inițierii unei activități de voluntariat, 
tânărul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și 
cel mult 35 de ani.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru acțiunile din cadrul 
Corpului voluntar european de ajutor 
umanitar, menționate la capitolul IV, 
limita de vârstă superioară nu se aplică.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Corpul european de solidaritate este 
deschis participării entităților publice sau 
private și a organizațiilor internaționale, cu 
condiția ca acestea să fi primit o etichetă de 
calitate a Corpului european de solidaritate.

1. Corpul european de solidaritate este 
deschis participării entităților publice sau 
private și a organizațiilor internaționale, cu 
condiția ca acestea să fi primit o etichetă de 
calitate a Corpului european de solidaritate. 
Organizațiile care beneficiază deja de o 
etichetă de calitate în cadrul inițiativei 
voluntari UE pentru ajutor umanitar și 
care sunt părți la un acord-cadru de 
parteneriat între ONG-uri și Direcția 
Generală Protecție Civilă și Operațiuni 
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Umanitare Europene a Comisiei 
Europene (ECHO), ar putea beneficia de 
o procedură simplificată pentru obținerea 
etichetei solicitate de noul program.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În urma evaluării, entității 
respective i se poate atribui eticheta de 
calitate a Corpului european de solidaritate. 
Eticheta obținută face obiectul unor 
reevaluări periodice și poate fi revocată.

3. În urma evaluării, entității 
respective i se poate atribui eticheta de 
calitate a Corpului european de solidaritate. 
Eticheta obținută face obiectul unor 
reevaluări periodice sau inițiate la cererea 
participanților și poate fi revocată. Se 
acordă o atenție deosebită pentru a evita 
duplicarea muncii.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Organizațiile participante pot 
îndeplini următoarele roluri în cadrul 
Corpului european de solidaritate: 
(a) atunci când îndeplinesc un rol de 
gazdă, ele desfășoară activități legate de 
primirea participanților, inclusiv 
organizarea de activități, conceperea de 
programe de învățare și oferirea de 
orientări și sprijin participanților pe 
durata activității de solidaritate, precum și 
oferirea unui feedback și a unei 
recunoașteri după activitate, după caz;
(b) atunci când îndeplinesc un rol de 
sprijin, ele desfășoară activități legate de 
trimiterea și de pregătirea participanților 
înainte de plecare, pe durata activității de 
solidaritate și după încheierea acesteia, 
inclusiv o discuție de evaluare cu 
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participanții, recunoașterea rezultatelor 
învățării și facilitarea participării și la alte 
activități de voluntariat la întoarcerea 
acasă.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 3a. Monitorizarea și raportarea 
adecvate implică consultarea regulată cu 
agențiile naționale și cu organizațiile 
participante, precum și cu organizațiile 
relevante ale societății civile și rețelele de 
tineret, în vederea eventualei îmbunătățiri 
a punerii în aplicare a programului.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia organizează reuniuni și 
sesiuni de formare periodice cu și pentru 
rețeaua agențiilor naționale pentru a 
asigura o punere în aplicare coerentă a 
Corpului european de solidaritate în toate 
țările participante. Comisia invită, de 
asemenea, rețelele existente la nivelul 
Uniunii, care prezintă interes pentru 
activitățile desfășurate în cadrul 
programului, partenerii sociali și rețelele 
care îi reprezintă pe tineri și voluntari. 
Comisia se consultă periodic cu 
principalele părți interesate, inclusiv cu 
organizațiile participante, cu privire la 
punerea în aplicare a Corpului european 
de solidaritate.

Amendamentul 78
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Acțiunile Corpului european de 
solidaritate sunt, de asemenea, consecvente 
și complementare cu politicile, programele 
și instrumentele relevante de la nivel 
național din țările participante. În acest 
sens, Comisia, autoritățile naționale și 
agențiile naționale efectuează schimburi de 
informații cu privire la sistemele și 
prioritățile existente la nivel național legate 
de solidaritate și tineret, pe de o parte, și de 
acțiunile din cadrul Corpului european de 
solidaritate, pe de altă parte, cu scopul de a 
avea drept bază bunele practici relevante și 
de a obține eficiență și eficacitate.

2. Acțiunile Corpului european de 
solidaritate sunt, de asemenea, consecvente 
și complementare cu politicile, programele 
și instrumentele relevante de la nivel 
național din țările participante, pentru a 
garanta că țările participante au simțul 
răspunderii. În acest sens, Comisia, 
autoritățile naționale și agențiile naționale 
efectuează schimburi de informații cu 
privire la sistemele și prioritățile existente 
la nivel național legate de solidaritate, 
tineret și nevoi umanitare pe de o parte, și 
de acțiunile din cadrul Corpului european 
de solidaritate, pe de altă parte, cu scopul 
de a avea drept bază bunele practici 
relevante și de a obține eficiență și 
eficacitate.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Acțiunile desfășurate de Corpul 
european de solidaritate în țările terțe 
menționate la articolul 11 sunt mai ales 
consecvente și complementare cu alte 
domenii ale acțiunii externe a Uniunii, în 
special cu politica de ajutor umanitar, cu 
politica de cooperare pentru dezvoltare, cu 
politica de extindere, cu politica de 
vecinătate și cu mecanismul de protecție 
civilă al Uniunii.

3. Acțiunile desfășurate de Corpul 
european de solidaritate în țările terțe 
menționate la articolul 11 sunt mai ales 
consecvente și complementare cu alte 
domenii ale acțiunii externe a Uniunii, în 
special cu politica de ajutor umanitar, cu 
politica de cooperare pentru dezvoltare, cu 
politica de securitate, cu politica de 
extindere, cu politica de vecinătate și cu 
mecanismul de protecție civilă al Uniunii.
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