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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A solidariedade, para além de estar na base da União Europeia, é também um dos valores 

fundamentais dos cidadãos europeus. Não é exagerado afirmar que a história de sucesso da 

União Europeia se baseia na solidariedade. Esta tem um enorme potencial para criar empatia, 

preocupação mútua e interações positivas tanto entre nações como entre pessoas. É por este 

motivo que devemos defender e incutir esta ideia nos cidadãos europeus. 

O relator considera que o Corpo Europeu de Solidariedade constitui um excelente instrumento 

para alcançar este objetivo e, por conseguinte, acolhe favoravelmente a ideia anunciada no 

discurso, de 14 de setembro de 2016, sobre o Estado da União, a que se seguiram a 

comunicação da Comissão intitulada «Um Corpo Europeu de Solidariedade», de 7 

de dezembro de 2016, e uma proposta legislativa de 1 de junho de 2017. A participação cada 

vez maior da juventude de todos os países europeus em atividades de solidariedade tem 

potencial para reforçar a solidariedade e a coesão na Europa, bem como para contribuir para 

enfrentar os desafios societais e responder às necessidades ainda por satisfazer nos países e 

nas regiões participantes. Essa participação favorecerá ainda o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos jovens, mediante a aquisição de competências úteis. 

O relator apoia a criação do Corpo Europeu de Solidariedade centrado em dois tipos de ações: 

projetos no domínio da solidariedade e colocações em ações de voluntariado, por um lado, e 

colocações em estágios e empregos, por outro. Ao passo que o primeiro tipo de ações deve, 

sem dúvida, ser uma base para o futuro Corpo Europeu de Solidariedade, o segundo tipo 

constitui uma importante oportunidade para que os jovens entrem no mercado de trabalho e 

acedam a empregos de qualidade. Por conseguinte, o relator propõe que se altere ligeiramente 

a proporção de repartição orçamental indicativa entre os dois tipos de ações e que se aumente 

para 30 % o apoio financeiro consagrado às oportunidades de estágio e de emprego. 

A verba global, de 341 500 000 EUR, prevista para a execução do Corpo Europeu de 

Solidariedade até 31 de dezembro de 2020 permitirá mobilizar 100 000 jovens com vista à 

participação em atividades de solidariedade. O relator subscreve a proposta da Comissão de 

mobilizar esta verba a partir de vários programas já existentes da UE, incluindo, 

nomeadamente, o montante de 35 000 000 EUR do Fundo Social Europeu. Não obstante, o 

relator considera que a principal contribuição deve provir das dotações do programa 

Erasmus+ destinadas a financiar as atividades do Serviço Voluntário Europeu (SVE) que 

estejam abrangidas pelas atividades apoiadas no âmbito do presente regulamento. 

O relator espera que a proposta tenha por base a experiência e as melhores práticas 

desenvolvidas no contexto do SVE e contribua para o desenvolvimento de sinergias e da 

complementaridade com outros fundos e programas da UE, a fim de realizar o seu potencial 

na maior medida possível. 

A Comissão do Desenvolvimento Regional considera que as medidas de simplificação são um 

fator extremamente importante para melhorar a eficácia e a eficiência dos projetos realizados 

com o apoio do orçamento da UE. É por esta razão que o relator propõe algumas alterações, 

em consonância com este princípio, que garantam que os beneficiários não sejam 

sobrecarregados por requisitos e formalidades desnecessários.  

Por último, o relator considera que o Corpo Europeu de Solidariedade terá uma enorme 

influência positiva, não só nos jovens participantes, mas também nas comunidades regionais e 

locais, e, consequentemente, decidiu reforçar a dimensão local e regional do presente 
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regulamento. 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Cultura e da Educação, 

competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A União Europeia assenta na 

solidariedade entre os seus cidadãos e entre 

os seus Estados-Membros. Este valor 

comum norteia as suas ações e proporciona 

a necessária unidade para lidar com os 

desafios societais atuais e futuros, para cuja 

resolução os jovens europeus estejam 

dispostos a contribuir, expressando na 

prática a sua solidariedade. 

(1) A União Europeia assenta na 

solidariedade entre os seus cidadãos e entre 

os seus Estados-Membros. Este valor 

comum norteia as suas ações, proporciona 

a necessária unidade para lidar com os 

desafios societais atuais e futuros, para cuja 

resolução os jovens europeus estejam 

dispostos a contribuir, expressando na 

prática a sua solidariedade, e estimula o 

interesse dos jovens no projeto comum 

europeu. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Na sua Comunicação intitulada 

«Corpo Europeu de Solidariedade», de 7 de 

dezembro de 201618, a Comissão sublinhou 

a necessidade de reforçar as bases para o 

trabalho de solidariedade em toda a 

Europa, a fim de proporcionar aos jovens 

mais e melhores oportunidades para 

atividades de solidariedade que abranjam 

uma vasta gama de domínios, e de apoiar 

os intervenientes nacionais e locais, nos 

seus esforços para fazer face aos diferentes 

desafios e crises. A Comunicação lançou 

uma primeira fase do Corpo Europeu de 

(3) Na sua Comunicação intitulada 

«Corpo Europeu de Solidariedade», de 7 de 

dezembro de 201618, a Comissão sublinhou 

a necessidade de reforçar as bases para o 

trabalho de solidariedade em toda a 

Europa, a fim de proporcionar aos jovens 

mais e melhores oportunidades para 

atividades de solidariedade que abranjam 

uma vasta gama de domínios, e de apoiar 

os intervenientes nacionais e locais, nos 

seus esforços para fazer face aos diferentes 

desafios e crises. A Comunicação lançou 

uma primeira fase do Corpo Europeu de 
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Solidariedade que mobilizou diferentes 

programas da União para oferecer 

oportunidades de voluntariado, de estágio 

ou de emprego aos jovens em toda a UE. 

Estas atividades, lançadas antes ou depois 

da entrada em vigor do presente 

regulamento, devem continuar a reger-se 

pelas regras e condições definidas pelos 

respetivos programas da União que as 

tenham financiado no âmbito da primeira 

fase do Corpo Europeu de Solidariedade. 

Solidariedade que mobilizou diferentes 

programas da União para oferecer 

oportunidades de voluntariado, de estágio, 

de meios de desenvolvimento pessoal ou 

de emprego aos jovens em toda a UE. Estas 

atividades, lançadas antes ou depois da 

entrada em vigor do presente regulamento, 

devem continuar a reger-se pelas regras e 

condições definidas pelos respetivos 

programas da União que as tenham 

financiado no âmbito da primeira fase do 

Corpo Europeu de Solidariedade. 

_________________ _________________ 

18 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões – Um Corpo Europeu 

de Solidariedade, COM(2016) 942 final de 

7.12.2016. 

18 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões – Um Corpo Europeu 

de Solidariedade, COM(2016) 942 final de 

7.12.2016. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Os jovens devem ter acesso 

facilitado às oportunidades de participação 

em atividades de solidariedade, que lhes 

permitam manifestar o seu empenhamento 

em benefício das comunidades, ao mesmo 

tempo que adquirem uma experiência útil 

e, bem assim, conhecimentos e 

competências para o seu desenvolvimento 

pessoal, educativo, social, cívico e 

profissional, melhorando deste modo a sua 

empregabilidade. Essas atividades 

contribuirão também para a mobilidade dos 

jovens voluntários, estagiários e 

trabalhadores. 

(4) Os jovens devem ter acesso 

facilitado às oportunidades de participação 

em atividades de solidariedade, que lhes 

permitam manifestar o seu empenhamento 

em benefício das comunidades dos 

Estados-Membros, ao mesmo tempo que 

adquirem uma experiência útil e, bem 

assim, conhecimentos e competências para 

o seu desenvolvimento pessoal, educativo, 

social, cívico e profissional, melhorando 

deste modo a sua empregabilidade. Essas 

atividades contribuirão também para a 

mobilidade dos jovens voluntários, 

estagiários e trabalhadores. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 
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Texto da Comissão Alteração 

(5) As atividades de solidariedade 

oferecidas aos jovens devem ser de elevada 

qualidade, no sentido de que devem 

atender a necessidades sociais não 

satisfeitas, contribuir para o reforço das 

comunidades, oferecer aos jovens a 

oportunidade de adquirir valiosos 

conhecimentos e competências, ser 

financeiramente acessíveis aos jovens, e 

ser desenvolvidas em condições de 

segurança e higiene. 

(5) As atividades de solidariedade 

oferecidas aos jovens devem ser de elevada 

qualidade, ter em conta as suas aptidões e 

estar em estreita ligação com a evolução 

da sociedade, no sentido de que devem 

atender a necessidades sociais essenciais, 

contribuir para o reforço das comunidades 

locais e da coesão social, oferecer aos 

jovens a oportunidade de adquirir valiosos 

conhecimentos e competências, ser 

financeiramente acessíveis aos jovens, e 

ser desenvolvidas em condições de 

segurança e higiene. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O Corpo Europeu de Solidariedade 

proporcionará um ponto de acesso único às 

atividades de solidariedade em toda a 

União. Deverá ser assegurada a coerência e 

a complementaridade deste instrumento 

com as demais políticas e programas 

pertinentes da União. O Corpo Europeu de 

Solidariedade deverá tirar partido dos 

pontos fortes e sinergias dos programas 

existentes, nomeadamente o Serviço 

Voluntário Europeu. Deverá também 

complementar os esforços envidados pelos 

Estados-Membros para apoiar os jovens e 

facilitar a sua transição da escola para o 

trabalho no âmbito da Garantia para a 

Juventude19, proporcionando-lhes 

oportunidades adicionais para se iniciarem 

no mercado de trabalho sob a forma de 

estágios ou empregos em domínios 

relacionados com a solidariedade, quer no 

seu Estado-Membro, quer além-fronteiras. 

Deverá também ser assegurada a 

complementaridade com as atuais redes a 

nível da União pertinentes para as 

(6) O Corpo Europeu de Solidariedade 

proporcionará um ponto de acesso único, 

sem qualquer forma de discriminação 

com base na origem, às atividades de 

solidariedade em toda a União. Deverá ser 

assegurada a coerência e a 

complementaridade deste instrumento com 

as demais políticas e programas pertinentes 

da União. O Corpo Europeu de 

Solidariedade deverá tirar partido dos 

pontos fortes e sinergias dos programas 

existentes, nomeadamente o Serviço 

Voluntário Europeu. Deverá também 

complementar os esforços envidados pelas 

regiões, cidades e comunidades locais dos 
Estados-Membros para apoiar os jovens e 

facilitar a sua transição da escola para o 

trabalho no âmbito da Garantia para a 

Juventude19, proporcionando-lhes 

oportunidades adicionais para se iniciarem 

no mercado de trabalho sob a forma de 

estágios ou empregos em domínios 

relacionados com a solidariedade, quer no 

seu Estado-Membro, quer além-fronteiras. 
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atividades do Corpo Europeu de 

Solidariedade, como sejam a rede europeia 

de serviços públicos de emprego, a 

plataforma EURES e a rede Eurodesk. 

Além disso, importa assegurar, com base 

em boas práticas, se for caso disso, a 

complementaridade entre as iniciativas 

existentes pertinentes, em especial as 

iniciativas nacionais de solidariedade e de 

mobilidade para os jovens, e o Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

Deverá também ser assegurada a 

complementaridade com as atuais redes a 

nível da União pertinentes para as 

atividades do Corpo Europeu de 

Solidariedade, como sejam a rede europeia 

de serviços públicos de emprego, a 

plataforma EURES, a rede Eurodesk e o 

programa «Juventude em Movimento». 

Além disso, importa assegurar, com base 

em boas práticas, se for caso disso, a 

complementaridade entre as iniciativas 

existentes pertinentes, em especial as 

iniciativas nacionais de solidariedade e de 

mobilidade para os jovens, incluindo a 

nível regional ou local, e o Corpo Europeu 

de Solidariedade. 

_________________ _________________ 

19 Recomendação do Conselho, de 22 de 

abril de 2013, relativa ao estabelecimento 

de uma Garantia para a Juventude (2013/C 

120/01). 

19 Recomendação do Conselho, de 22 de 

abril de 2013, relativa ao estabelecimento 

de uma Garantia para a Juventude (2013/C 

120/01). 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A fim de maximizar o impacto do 

Corpo Europeu de Solidariedade, deverão 

ser adotadas disposições destinadas a 

permitir que outros programas da União, 

como o Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração, o programa Europa para os 

Cidadãos, o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e do Programa 

de Saúde, contribuam para os objetivos do 

Corpo Europeu de Solidariedade apoiando 

as atividades desenvolvidas no seu âmbito 

de aplicação. Esta contribuição deve ser 

financiada em conformidade com os atos 

de base respetivos dos programas em 

causa. Após terem obtido o selo de 

qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, os beneficiários devem ter 

acesso ao Portal do Corpo Europeu de 

(7) A fim de maximizar o impacto do 

Corpo Europeu de Solidariedade, deverão 

ser adotadas disposições destinadas a 

permitir que outros programas da União, 

como o Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração, o programa Europa para os 

Cidadãos, o Fundo Social Europeu, o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e do Programa de Saúde, 

contribuam para os objetivos do Corpo 

Europeu de Solidariedade apoiando as 

atividades desenvolvidas no seu âmbito de 

aplicação. Esta contribuição deve ser 

financiada em conformidade com os atos 

de base respetivos dos programas em causa 

e em complementaridade com as políticas 

existentes da União, nomeadamente a 

política de coesão, sem ter um impacto 
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Solidariedade e beneficiar das medidas de 

qualidade e de apoio disponibilizadas de 

acordo com o tipo de atividade proposto. 

negativo nos seus programas operacionais 

enquanto tal e sujeita aos meios 

disponíveis relacionados com a sua 

adoção. Após terem obtido o selo de 

qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, os beneficiários devem ter 

acesso ao Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade e beneficiar das medidas de 

qualidade e de apoio disponibilizadas de 

acordo com o tipo de atividade proposto. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá criar novas oportunidades para os 

jovens realizarem atividades de 

voluntariado, estágios ou um emprego em 

domínios relacionados com a 

solidariedade, bem como para conceberem 

e desenvolverem projetos de solidariedade 

por sua própria iniciativa. Essas 

possibilidades deverão contribuir para o 

seu desenvolvimento pessoal, educativo, 

social, cívico e profissional. O Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá também 

apoiar as atividades de ligação em rede dos 

seus participantes e organizações, bem 

como as medidas que visem assegurar a 

qualidade das atividades apoiadas e 

melhorar a validação dos resultados de 

aprendizagem. 

(8) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá criar novas oportunidades para os 

jovens realizarem atividades de 

voluntariado, estágios ou um emprego em 

domínios relacionados com a 

solidariedade, bem como para conceberem 

e desenvolverem programas e projetos de 

solidariedade transnacionais e 

transfronteiriços por sua própria iniciativa. 

Essas possibilidades deverão contribuir 

para o seu desenvolvimento pessoal, 

educativo, social, cívico e profissional, 

para uma verdadeira cidadania europeia e 

para melhorar a solidariedade entre os 

jovens, a fim de melhorar o seu posterior 

acesso ao mercado de trabalho. O Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá também 

apoiar as atividades de ligação em rede dos 

seus participantes e organizações para 

intercâmbios de boas práticas, bem como 

as medidas que visem assegurar a 

qualidade das atividades apoiadas e 

melhorar a validação dos resultados de 

aprendizagem. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 



 

AD\1138578PT.docx 9/45 PE608.135v02-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Os estágios e empregos em 

domínios relacionados com a solidariedade 

podem oferecer oportunidades adicionais 

para os jovens se iniciarem no mercado de 

trabalho e contribuírem pela mesma via 

para responder aos principais desafios 

societais. Este processo pode promover a 

empregabilidade e a produtividade dos 

jovens e, simultaneamente, facilitar a sua 

transição do ensino para o mundo do 

trabalho, o que é essencial para melhorar as 

suas possibilidades de emprego. As 

colocações em estágios propostas no 

âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade 

devem ser remuneradas pela organização 

participante e respeitar os princípios de 

qualidade definidos na Recomendação do 

Conselho relativa a um Quadro de 

Qualidade para os Estágios, de 10 de 

março de 201421. Os estágios e os 

empregos oferecidos deverão constituir um 

trampolim para a entrada dos jovens no 

mercado de trabalho, pelo que devem ser 

acompanhados por níveis adequados de 

apoio após a colocação. As colocações em 

estágios e empregos devem ser facilitadas 

pelos agentes do mercado de trabalho 

pertinentes, nomeadamente os serviços de 

emprego públicos e privados e pelas 

câmaras de comércio. Enquanto 

organizações participantes, devem poder 

candidatar-se a financiamento através da 

estrutura de execução competente do 

Corpo Europeu de Solidariedade, tendo em 

vista assegurarem intermediação entre os 

jovens participantes e os empregadores que 

oferecem estágios e empregos em setores 

ligados à solidariedade. 

(10) Os estágios e empregos em 

domínios relacionados com a solidariedade 

podem oferecer oportunidades adicionais, 

assegurando a base necessária para os 

jovens se iniciarem no mercado de trabalho 

e contribuírem pela mesma via para 

responder aos principais desafios societais. 

Este processo pode promover a 

empregabilidade e a produtividade dos 

jovens, baseando-se também nas aptidões 

pessoais de cada um, e, simultaneamente, 

facilitar a sua transição do ensino para o 

mundo do trabalho, o que é essencial para 

melhorar as suas possibilidades de 

emprego. As colocações em estágios 

propostas no âmbito do Corpo Europeu de 

Solidariedade devem ser remuneradas pela 

organização participante e basear-se nos 

princípios de qualidade definidos na 

Recomendação do Conselho relativa a um 

Quadro de Qualidade para os Estágios, de 

10 de março de 201421. Os estágios e os 

empregos oferecidos deverão constituir um 

trampolim para a entrada dos jovens no 

mercado de trabalho, pelo que devem ser 

acompanhados por níveis adequados de 

apoio após a colocação. As colocações em 

estágios e empregos devem ser facilitadas 

pelos agentes do mercado de trabalho 

pertinentes, nomeadamente os serviços de 

emprego públicos e privados e pelas 

câmaras de comércio. Enquanto 

organizações participantes, devem poder 

candidatar-se a financiamento através da 

estrutura de execução competente do 

Corpo Europeu de Solidariedade, tendo em 

vista assegurarem intermediação entre os 

jovens participantes e os empregadores que 

oferecem estágios e empregos em setores 

ligados à solidariedade. 

_________________ _________________ 

21Recomendação do Conselho, de 10 de 

março de 2014, relativa a um Quadro de 

Qualidade para os Estágios, JO C 88 de 

27.3.2014, p. 1. 

21Recomendação do Conselho, de 10 de 

março de 2014, relativa a um Quadro de 

Qualidade para os Estágios, JO C 88 de 

27.3.2014, p. 1. 
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Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O espírito de iniciativa dos jovens é 

um trunfo importante para a sociedade e 

para o mercado de trabalho. O Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá contribuir 

para estimular este aspeto, oferecendo aos 

jovens a oportunidade de conceber e 

realizar os seus próprios projetos com vista 

a dar resposta a desafios concretos em 

benefício das respetivas comunidades 

locais. Os projetos deverão constituir uma 

oportunidade para testar as suas ideias e 

apoiar os jovens para poderem conduzir, 

eles próprios, ações de solidariedade. 

Podem também servir de trampolim para 

um maior envolvimento em atividades de 

solidariedade e ser um primeiro passo para 

encorajar os participantes do Corpo 

Europeu de Solidariedade a lançarem-se 

numa atividade por conta própria ou a criar 

associações, ONG ou outros organismos 

ativos nos setores da solidariedade, sem 

fins lucrativos e da juventude. 

(11) O espírito de iniciativa dos jovens é 

um trunfo importante para a sociedade e 

para o mercado de trabalho. O Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá contribuir 

para estimular este aspeto, oferecendo aos 

jovens a oportunidade de conceber e 

realizar os seus próprios projetos com vista 

a dar resposta a desafios concretos em 

benefício das respetivas comunidades 

locais, especialmente para as 

comunidades situadas em zonas remotas 

ou marginalizadas. Os projetos deverão 

constituir uma oportunidade para testar as 

suas ideias e apoiar os jovens para poderem 

conduzir, eles próprios, ações de 

solidariedade. Podem também servir de 

trampolim para um maior envolvimento em 

atividades de solidariedade e ser um 

primeiro passo para encorajar os 

participantes do Corpo Europeu de 

Solidariedade a lançarem-se numa 

atividade por conta própria ou a criar 

associações, ONG ou outros organismos 

ativos nos setores da solidariedade, sem 

fins lucrativos e da juventude. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Deve ser prestada especial atenção 

à qualidade das colocações e outras 

oportunidades oferecidas no âmbito do 

Corpo Europeu de Solidariedade, em 

especial mediante a oferta de formação, 

apoio linguístico, seguros, apoio 

(13) Deve ser prestada especial atenção 

à qualidade das colocações e outras 

oportunidades oferecidas no âmbito do 

Corpo Europeu de Solidariedade, em 

especial mediante a oferta de formação, 

incluindo sensibilização cultural e apoio 
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administrativo e acompanhamento dos 

participantes após as colocações, bem 

como a validação dos conhecimentos, 

aptidões e competências adquiridos através 

do Corpo Europeu de Solidariedade. 

linguístico, seguros, apoio administrativo e 

logístico e acompanhamento dos 

participantes antes e após as colocações, 

bem como a validação dos conhecimentos, 

aptidões e competências adquiridos através 

do Corpo Europeu de Solidariedade. Se as 

atividades empreendidas pelos 

participantes forem efetuadas em 

ambientes perigosos, como ambientes pós-

catástrofe, devem ser dados cursos de 

segurança preventiva. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) A fim de assegurar o impacto das 

colocações do Corpo Europeu de 

Solidariedade no desenvolvimento pessoal, 

educativo, social, cívico e profissional dos 

participantes, os conhecimentos, as 

aptidões e as competências que resultem 

dessas colocações deverão ser identificados 

e documentados, de acordo com as 

circunstâncias e especificidades nacionais, 

tal como recomendado na Resolução do 

Conselho de 20 de dezembro de 2012 sobre 

a validação da aprendizagem não formal e 

informal22. 

(14) A fim de assegurar o impacto das 

colocações do Corpo Europeu de 

Solidariedade no desenvolvimento pessoal, 

educativo, social, cívico e profissional dos 

participantes, deve ser instituído um 

sistema de validação das competências 

adquiridas no âmbito das atividades de 

voluntariado realizadas através desse 

organismo e os conhecimentos, as aptidões 

e as competências que resultem dessas 

colocações deverão ser identificados e 

documentados, de acordo com as 

circunstâncias e especificidades nacionais, 

tal como recomendado na Resolução do 

Conselho de 20 de dezembro de 2012 sobre 

a validação da aprendizagem não formal e 

informal22. 

_______________ _________________ 

22 Recomendação do Conselho, de 20 

dezembro de 2012, sobre a validação da 

aprendizagem não formal e informal, JO C 

398 de 22.12.2012, p. 1. 

22 Recomendação do Conselho, de 20 

dezembro de 2012, sobre a validação da 

aprendizagem não formal e informal, JO C 

398 de 22.12.2012, p. 1. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 
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Texto da Comissão Alteração 

(15) Deve ser criado um selo de 

qualidade, para garantir o cumprimento por 

parte das organizações participantes dos 

princípios e dos requisitos da Carta do 

Corpo Europeu de Solidariedade, no que se 

refere aos seus direitos e responsabilidades 

durante todas as fases da experiência de 

solidariedade. A obtenção do selo de 

qualidade deve ser uma condição prévia 

para a participação, mas não deverá 

conduzir automaticamente ao 

financiamento no âmbito do Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

(15) Deve ser criado um selo de 

qualidade, para garantir o cumprimento por 

parte das organizações participantes dos 

princípios e dos requisitos da Carta do 

Corpo Europeu de Solidariedade, no que se 

refere aos seus direitos e responsabilidades 

durante todas as fases da experiência de 

solidariedade. A obtenção do selo de 

qualidade, com base em critérios comuns 

reconhecidos a nível da União, deve ser 

uma condição prévia para a participação, 

mas não deverá conduzir automaticamente 

ao financiamento no âmbito do Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Um Centro de Recursos do Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá assistir os 

organismos de execução, as organizações 

participantes e os jovens que participam 

nesta iniciativa, a fim de elevar a qualidade 

da execução e das atividades do Corpo 

Europeu de Solidariedade e, bem assim, 

para melhorar a identificação e a validação 

das competências adquiridas através dessas 

atividades. 

(16) Um Centro de Recursos do Corpo 

Europeu de Solidariedade deverá assistir os 

organismos de execução, as organizações 

participantes e os jovens que participam 

nesta iniciativa, a fim de elevar a qualidade 

da execução e das atividades do Corpo 

Europeu de Solidariedade e, bem assim, 

para melhorar a identificação, a validação e 

a certificação das competências adquiridas 

através dessas atividades. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Deve ser desenvolvido e 

continuamente atualizado um Portal do 

Corpo Europeu de Solidariedade, que 

assegure um acesso fácil e sirva de balcão 

(17) Deve ser desenvolvido e 

continuamente atualizado um Portal do 

Corpo Europeu de Solidariedade, que 

contribua para um acesso fácil e sirva de 
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único para as pessoas e as organizações 

interessadas, oferecendo vários serviços 

como o registo, a identificação e a 

correspondência entre os perfis dos 

candidatos e as oportunidades, a ligação 

em rede e os intercâmbios virtuais, a 

formação em linha, o apoio linguístico e 

pós-colocação, assim como outras 

funcionalidades úteis, que possam surgir 

no futuro. 

balcão único para as pessoas e as 

organizações interessadas, oferecendo 

vários serviços como informações sobre 

colocações em ações de voluntariado, o 

registo, a identificação e a correspondência 

entre os perfis dos candidatos e as 

oportunidades, a ligação em rede e os 

intercâmbios virtuais, a formação em linha, 

o apoio linguístico, pré e pós-colocação, 

assim como outras funcionalidades úteis, 

que possam surgir no futuro e que devem 

estar ligadas ao desenvolvimento da 

sociedade. Os serviços prestados pelo 

Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade devem promover e 

complementar os já prestados pelas 

organizações participantes. A 

interoperabilidade com o Portal Europeu 

da Juventude deve ser assegurada. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de assegurar a continuidade 

das atividades apoiadas pelos programas 

que contribuem para o Corpo Europeu de 

Solidariedade, o apoio financeiro para 

colocações em ações e projetos de 

solidariedade deve, a título indicativo, 

seguir uma repartição de 80% - 20% entre 

as colocações em ações de voluntariado e 

projetos no domínio da solidariedade, por 

um lado, e as colocações em estágios e 

empregos, por outro. 

(19) A fim de assegurar a continuidade 

das atividades apoiadas pelos programas 

que contribuem para o Corpo Europeu de 

Solidariedade, o apoio financeiro para 

colocações em ações e projetos de 

solidariedade deve, a título indicativo, 

seguir uma repartição de 70% - 30% entre 

as colocações em ações de voluntariado e 

projetos no domínio da solidariedade, por 

um lado, e as colocações em estágios e 

empregos, por outro. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) No intuito de maximizar o impacto (20) No intuito de maximizar o impacto 
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do Corpo Europeu de Solidariedade, devem 

ser previstas disposições que permitam 

aos países participantes disponibilizar 

financiamento adicional com fundos 

nacionais, em conformidade com as regras 

deste instrumento. 

do Corpo Europeu de Solidariedade, os 

países participantes devem ser capazes de 

disponibilizar financiamento adicional com 

fundos nacionais, regionais ou locais, em 

conformidade com as regras deste 

instrumento. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) A proteção civil e a ajuda 

humanitária não podem depender dos 

jovens por via do Corpo Europeu de 

Solidariedade. A Comissão e os Estados-

Membros devem garantir a continuidade 

do investimento numa proteção civil e 

ajuda humanitária estruturada. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Para além dos Estados-Membros, o 

Corpo Europeu de Solidariedade deverá 

estar igualmente aberto à participação de 

outros países, com base em acordos 

bilaterais. Esta participação basear-se-á, se 

pertinente, em dotações adicionais que 

serão disponibilizadas segundo 

procedimentos a acordar com os países em 

causa. 

(22) Para além dos Estados-Membros, o 

Corpo Europeu de Solidariedade deverá 

estar igualmente aberto à participação de 

outros países, com base em acordos 

bilaterais – em particular com os países da 

Associação Europeia de Comércio Livre 

(EFTA), os países da Parceria Oriental, 

os países abrangidos pela Política 

Europeia de Vizinhança, os países em vias 

de adesão, os países candidatos e 

potenciais candidatos – especialmente no 

caso dos programas transfronteiriços. 

Esta participação basear-se-á, se pertinente, 

em dotações adicionais que serão 

disponibilizadas segundo procedimentos a 

acordar com os países em causa. 
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Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve ter como alvo os jovens de idades 

compreendidas entre 18 e 30 anos. A 

participação nas atividades oferecidas pelo 

Corpo Europeu de Solidariedade deve 

exigir a inscrição prévia no portal 

respetivo. 

(23) O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve ter como alvo os jovens de idades 

compreendidas entre 18 e 30 anos. A 

participação nas atividades oferecidas pelo 

Corpo Europeu de Solidariedade deve 

exigir a inscrição prévia no portal 

respetivo. Quando for necessário, devem 

ser fornecidos outros instrumentos 

complementares para fins de inscrição, a 

fim de facilitar a participação de todos os 

jovens, especialmente daqueles que se 

encontrem em situações mais vulneráveis 

e não possuam uma cultura digital. Para 

esse fim, podem ser usados os processos 

de candidatura já existentes 

disponibilizados por organizações de 

coordenação e de envio. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) É necessário promover uma 

estratégia política mais ampla que vise 

criar um ambiente propício ao 

voluntariado na Europa e que evite 

sobreposições com outros programas 

existentes mas que, em vez disso, reforce 

as iniciativas existentes bem-sucedidas, 

tais como o Serviço Voluntário Europeu. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (23-B) A mobilidade dos jovens deve 

também ser assegurada pelo programa 

«Eurail Youth Pass». 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Deve ser prestada especial atenção 

à necessidade de assegurar que as 

atividades apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade estão acessíveis a todos os 

jovens, nomeadamente os mais 

desfavorecidos. Devem, pois, ser postas em 

prática medidas especiais para promover a 

inclusão social, a participação dos jovens 

desfavorecidos, para além da necessidade 

de tomar em consideração os 

condicionalismos resultantes do 

afastamento das regiões ultraperiféricas da 

União e dos países e territórios 

ultramarinos24. Do mesmo modo, os países 

participantes devem envidar esforços para 

adotar todas as medidas adequadas com 

vista a eliminar os obstáculos jurídicos e 

administrativos ao bom funcionamento do 

Corpo Europeu de Solidariedade. Tal inclui 

a resolução, sempre que possível, e sem 

prejuízo do acervo de Schengen e da 

legislação da União em matéria de entrada 

e de residência dos nacionais de países 

terceiros, das questões administrativas que 

criam dificuldades à obtenção de vistos e 

de autorizações de residência. 

(24) Deve ser prestada especial atenção 

à necessidade de assegurar que as 

atividades apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade estão acessíveis a todos os 

jovens, nomeadamente os mais 

desfavorecidos. Devem, pois, ser postas em 

prática medidas especiais para promover a 

inclusão social, a participação dos jovens 

desfavorecidos, para além da necessidade 

de tomar em consideração os 

condicionalismos resultantes do 

afastamento das regiões ultraperiféricas da 

União e dos países e territórios 

ultramarinos24. É fundamental que as 

agências nacionais assegurem o encargo 

das viagens dos jovens a priori, para não 

terem necessidade de recorrer a um 

sistema de reembolso. Do mesmo modo, 

os países participantes devem envidar 

esforços para adotar todas as medidas 

adequadas com vista a eliminar os 

obstáculos jurídicos e administrativos ao 

bom funcionamento do Corpo Europeu de 

Solidariedade. Tal inclui a resolução, 

sempre que possível, e sem prejuízo do 

acervo de Schengen e da legislação da 

União em matéria de entrada e de 

residência dos nacionais de países 

terceiros, das questões administrativas que 

criam dificuldades à obtenção de vistos e 

de autorizações de residência. 

_________________ _________________ 
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24 As pessoas singulares de um país ou 

território ultramarino (PTU) e os 

organismos públicos e/ou privados e 

instituições competentes de um PTU 

poderão participar nos programas nos 

termos da Decisão 2001/822/CE do 

Conselho, de 27 de novembro de 2001, 

relativa à associação dos países e territórios 

ultramarinos à Comunidade Europeia, JO 

L 314 de 30.11.2001, p. 1. 

24 As pessoas singulares de um país ou 

território ultramarino (PTU) e os 

organismos públicos e/ou privados e 

instituições competentes de um PTU 

poderão participar nos programas nos 

termos da Decisão 2001/822/CE do 

Conselho, de 27 de novembro de 2001, 

relativa à associação dos países e territórios 

ultramarinos à Comunidade Europeia, JO 

L 314 de 30.11.2001, p. 1. 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 

Texto da Comissão Alteração 

(25) Qualquer entidade que pretenda 

participar no Corpo Europeu de 

Solidariedade, quer seja financiada pelo 

orçamento do Corpo Europeu de 

Solidariedade, quer por outro programa da 

União ou ainda por outra fonte de 

financiamento, deve receber o selo de 

qualidade desde que estejam cumpridas as 

condições pertinentes. O processo de 

atribuição do selo de qualidade deve ser 

conduzido, de forma continuada, pelas 

estruturas de execução do Corpo Europeu 

de Solidariedade. O selo de qualidade 

atribuído deve ser reavaliado 

periodicamente, podendo ser retirado se, no 

contexto dos controlos a efetuar, as 

condições que levaram à sua atribuição já 

não se encontrarem preenchidas. 

(25) Qualquer entidade que pretenda 

participar no Corpo Europeu de 

Solidariedade, quer seja financiada pelo 

orçamento do Corpo Europeu de 

Solidariedade, quer por outro programa da 

União ou ainda por outra fonte de 

financiamento, deve receber o selo de 

qualidade desde que estejam cumpridas as 

condições pertinentes. O processo de 

atribuição do selo de qualidade deve ser 

conduzido, de forma continuada, pública e 

transparente pelas estruturas de execução 

do Corpo Europeu de Solidariedade. O selo 

de qualidade atribuído deve ser reavaliado 

periodicamente, podendo ser retirado se, no 

contexto dos controlos a efetuar, as 

condições que levaram à sua atribuição já 

não se encontrarem preenchidas. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Qualquer entidade que pretenda 

candidatar-se a financiamento para 

oferecer oportunidades de colocação no 

(26) Qualquer entidade que pretenda 

candidatar-se a financiamento para 

oferecer oportunidades de colocação no 
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âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá, anteriormente, e como condição 

prévia, ter recebido o selo de qualidade. 

Esta obrigação não deverá aplicar-se às 

pessoas singulares que procuram obter 

apoio financeiro em nome de um grupo 

informal de participantes no Corpo 

Europeu de Solidariedade para os seus 

projetos de solidariedade. 

âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade 

deverá, anteriormente, e como condição 

prévia, ter recebido o selo de qualidade. 

Esta obrigação não deverá aplicar-se às 

pessoas singulares que procuram obter 

apoio financeiro em nome de um grupo 

informal de participantes no Corpo 

Europeu de Solidariedade para os seus 

programas e projetos de solidariedade. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) As necessidades e expectativas das 

comunidades locais devem constituir um 

critério importante na avaliação da 

qualidade dos projetos. Por conseguinte, 

devem ser estabelecidos indicadores 

adequados que devem ser reavaliados 

anualmente. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) Devem ser asseguradas, aos níveis 

europeu, nacional e local, ações de 

sensibilização, publicidade e divulgação 

adequadas sobre as oportunidades 

disponíveis e os resultados das ações 

apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade. Essas ações deverão ser 

assumidas por todos os organismos de 

execução do Corpo Europeu de 

Solidariedade, incluindo, se for caso disso, 

com o apoio de outros intervenientes 

importantes. 

(28) Devem ser asseguradas, aos níveis 

europeu, nacional, regional e local, ações 

de sensibilização, publicidade e divulgação 

adequadas sobre as oportunidades 

disponíveis e os resultados das ações 

apoiadas pelo Corpo Europeu de 

Solidariedade. Essas ações deverão ser 

assumidas por todos os organismos de 

execução do Corpo Europeu de 

Solidariedade, incluindo, se for caso disso, 

com o apoio de outros intervenientes 

importantes, sem aumentar a burocracia. 
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Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

(31) A fim de assegurar a boa execução 

financeira e um acompanhamento rigoroso 

do Corpo Europeu de Solidariedade a nível 

nacional, é importante recorrer às 

autoridades nacionais atualmente 

designadas para a gestão das ações 

referidas no capítulo III do Regulamento 

(UE) n.º 1288/2013. 

(31) A fim de assegurar a boa execução 

financeira e um acompanhamento rigoroso 

do Corpo Europeu de Solidariedade a nível 

nacional, é importante recorrer às 

autoridades nacionais – e reforçá-las 

quando necessário – atualmente 

designadas para a gestão das ações 

referidas no capítulo III do Regulamento 

(UE) n.º 1288/2013. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) Em conformidade com o 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União 

Europeia26, a Comissão deve adotar 

programas de trabalho e informar desse 

facto o Parlamento Europeu e o Conselho. 

O programa de trabalho deve definir as 

medidas necessárias para a sua execução, 

em conformidade com os objetivos gerais e 

específicos do Corpo Europeu de 

Solidariedade, os critérios de seleção e de 

atribuição de subvenções, bem como todos 

os demais elementos exigidos. Os 

programas de trabalho e quaisquer 

alterações dos mesmos devem ser adotados 

por meio de atos de execução em 

conformidade com o procedimento de 

exame. 

(35) Em conformidade com o 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União 

Europeia26, a Comissão deve adotar 

programas de trabalho e informar desse 

facto o Parlamento Europeu e o Conselho. 

O programa de trabalho deve definir as 

medidas de execução necessárias para a 

sua execução, em conformidade com os 

objetivos gerais e específicos do Corpo 

Europeu de Solidariedade, os critérios de 

seleção e de atribuição de subvenções, bem 

como todos os  demais elementos exigidos. 

Os programas de trabalho e quaisquer 

alterações dos mesmos devem ser adotados 

por meio de atos de execução em 

conformidade com o procedimento de 

exame. 

_________________ _________________ 
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26 Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 do Conselho, JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1. 

26 Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 do Conselho, JO L 298 de 

26.10.2012, p. 1. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

(36) Atendendo a que o objetivo do 

presente regulamento, a saber, instituir o 

Corpo Europeu de Solidariedade, não pode 

ser suficientemente alcançado pelos 

Estados-Membros, mas pode, devido à sua 

dimensão e aos seus efeitos, ser mais bem 

alcançado ao nível da União, a União pode 

tomar medidas em conformidade com o 

princípio da subsidiariedade consagrado no 

artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 

Em conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para alcançar esses objetivos. 

(36) Atendendo a que o objetivo do 

presente regulamento, a saber, instituir o 

Corpo Europeu de Solidariedade, não pode 

ser alcançado apenas pelos Estados-

Membros, mas pode, devido à sua 

dimensão e aos seus efeitos, ser mais bem 

alcançado ao nível da União, a União pode 

tomar medidas em conformidade com o 

princípio da subsidiariedade consagrado no 

artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 

Em conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para alcançar esses objetivos. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 40-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (40-A) Dado o orçamento relativamente 

reduzido do programa, o pessoal da 

Comissão afetado ao Corpo Europeu de 

Solidariedade deve ser reafetado, de modo 

a não criar um impacto financeiro 

adicional. 
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Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) «Atividade de solidariedade», uma 

atividade destinada a dar resposta a 

necessidades societais não satisfeitas, para 

benefício de uma comunidade, 

promovendo simultaneamente o 

desenvolvimento pessoal, educativo, 

social, cívico e profissional de cada 

indivíduo participante, e que pode assumir 

a forma de colocação, projeto ou atividade 

de ligação em rede, desenvolvido em 

diferentes áreas, como a educação e a 

formação, o emprego, a igualdade entre os 

sexos, o empreendedorismo, em especial o 

empreendedorismo social, a cidadania e a 

participação democrática, o ambiente e a 

proteção da natureza, a ação climática, a 

prevenção, preparação e recuperação em 

situação de catástrofe, a agricultura e o 

desenvolvimento rural, o fornecimento de 

produtos alimentares e não alimentares, a 

saúde e o bem-estar, a criatividade e a 

cultura, a educação física e o desporto, a 

assistência e a proteção social, o 

acolhimento e integração de nacionais de 

países terceiros, a cooperação territorial e a 

coesão; 

(1) «Atividade de solidariedade», uma 

atividade destinada a dar resposta a 

necessidades societais essenciais, para 

benefício de uma comunidade ou da União 

no seu conjunto, promovendo 

simultaneamente o desenvolvimento 

pessoal, educativo, social, cívico e 

profissional de cada indivíduo participante 

e que pode assumir a forma de colocação, 

projeto ou atividade de ligação em rede, 

desenvolvido em diferentes áreas, como: a 

educação e a formação, incluindo nas 

novas tecnologias, o emprego, a igualdade 

entre os sexos, o empreendedorismo, em 

especial o empreendedorismo social e 

sustentável, a cidadania e a participação 

democrática, o trabalho dos jovens, o 

ambiente e a proteção da natureza, a ação 

climática, a prevenção, preparação e 

recuperação em situação de catástrofe, a 

agricultura, incluindo a agricultura social, 

o desenvolvimento rural, o fornecimento 

de produtos alimentares e não alimentares, 

a saúde e o bem-estar, a criatividade e a 

cultura, a educação física e o desporto, a 

assistência e a proteção social, a inclusão 

social, em especial das comunidades 

marginalizadas, as atividades destinadas a 

pessoas idosas, pessoas com deficiência e 

outras pessoas que precisem do apoio de 

outros, a solidariedade intergeracional, o 

acolhimento e integração de nacionais de 

países terceiros, a cooperação territorial e a 

coesão; essa atividade deve ser 

caracterizada por: um período 

determinado e objetivos, conteúdo, 

tarefas, estrutura e enquadramento 

claros; prestação de apoio financeiro 

adequado; 
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Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Participante», um jovem que se 

registou no Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade e participa numa atividade 

de solidariedade no âmbito desta iniciativa, 

oferecida por uma organização 

participante; 

(2) «Participante», um jovem que se 

registou no Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade e participa num projeto ou 

atividade de solidariedade no âmbito desta 

iniciativa, oferecida por uma organização 

participante certificada por um selo de 

qualidade; 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) «Jovens desfavorecidos», os jovens 

que necessitam de apoio adicional devido a 

uma deficiência ou incapacidade, 

dificuldades educativas, dificuldades 

económicas, diferenças culturais, 

problemas de saúde, obstáculos sociais e 

obstáculos geográficos; 

(3) «Jovens desfavorecidos», os jovens 

que necessitam de apoio adicional devido a 

uma deficiência ou incapacidade, 

dificuldades educativas, económicas ou 

sociais, problemas de saúde, obstáculos 

sociais e obstáculos geográficos ou que 

enfrentam qualquer tipo de 

discriminação; 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) «Organização participante», 

qualquer entidade pública ou privada à 

qual tenha sido outorgado o selo de 

qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, que ofereça uma 

oportunidade de colocação a um 

participante no Corpo Europeu de 

Solidariedade ou que desenvolva outras 

atividades no âmbito desta iniciativa; 

(4) «Organização participante», 

qualquer entidade pública ou privada sem 

fins lucrativos à qual tenha sido outorgado 

o selo de qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, com base em critérios 

comuns reconhecidos a nível da União, e 
que ofereça uma oportunidade de 

colocação a um participante no Corpo 

Europeu de Solidariedade ou que 
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desenvolva outras atividades no âmbito 

desta iniciativa; 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) «Voluntariado», um serviço 

voluntário a tempo inteiro, não 

remunerado, por um período que pode ir 

até doze meses, que proporciona aos jovens 

a oportunidade de contribuírem para o 

trabalho quotidiano de organizações ativas 

em domínios relacionados com a 

solidariedade, em benefício, em última 

instância, das comunidades no seio das 

quais as atividades são realizadas, e que 

contempla uma sólida dimensão de 

aprendizagem e de formação, a fim de 

permitir aos jovens voluntários adquirirem 

aptidões e competências que lhes serão 

úteis para o seu desenvolvimento pessoal, 

educativo, social e profissional e que 

contribuirão também para melhorar a sua 

empregabilidade; 

(6) «Voluntariado», um serviço 

voluntário não remunerado, por um 

período que pode ir até doze meses, que 

proporciona aos jovens a oportunidade de 

contribuírem para o trabalho quotidiano de 

organizações ativas em domínios 

relacionados com a solidariedade, em 

benefício, em última instância, das 

comunidades no seio das quais as 

atividades são realizadas, e que contempla 

uma sólida dimensão de aprendizagem e de 

formação, a fim de permitir aos jovens 

voluntários adquirirem aptidões e 

competências que lhes serão úteis para o 

seu desenvolvimento pessoal, educativo e 

social; esta atividade é caracterizada por 

um período determinado e por objetivos, 

conteúdo, tarefas, estrutura, 

enquadramento e orientação claros e 

apoio financeiro público; o voluntariado 

não deve ser usado como alternativa a 

trabalho remunerado, nem para o 

substituir; 

_________________  

32 Regra geral, trata-se de uma atividade 

desenvolvida de forma contínua, 5 dias 

por semana, 7 horas por dia. 

 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) «Colocação numa equipa de (7) «Colocação numa equipa de 
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voluntários», uma colocação que permite 

que equipas de participantes no Corpo 

Europeu de Solidariedade, de diferentes 

países participantes, se ofereçam como 

voluntários para a realização em conjunto 

de um objetivo comum, desempenhando 

tarefas manuais ou intelectuais, no âmbito 

de um projeto útil de serviço comunitário 

por um período de duas semanas a dois 

meses; 

voluntários», uma colocação organizada 

por uma organização participante que 

permite que equipas de participantes no 

Corpo Europeu de Solidariedade, de 

diferentes países participantes, se ofereçam 

como voluntários para a realização em 

conjunto de um objetivo comum, 

desempenhando tarefas manuais ou 

intelectuais, no âmbito de um projeto útil 

de serviço comunitário por um período de 

duas semanas a dois meses; 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) «Estágio», um período de prática 

profissional de dois a doze meses, 

remunerado pela entidade que acolhe o 

participante no Corpo Europeu de 

Solidariedade, com base num acordo 

escrito de estágio, que inclui uma 

componente de aprendizagem e formação, 

e que é realizado com vista à obtenção de 

experiência prática e profissional, a fim de 

aumentar a empregabilidade e facilitar a 

transição para um emprego regular; 

(8) «Estágio», um período de prática 

profissional por um período determinado 

de dois a doze meses, remunerado pela 

entidade que acolhe o participante no 

Corpo Europeu de Solidariedade, com base 

num acordo escrito de estágio, que inclui 

uma componente de aprendizagem e 

formação, objetivos, conteúdo, tarefas, 

estrutura e enquadramento claros e que é 

realizado com vista à obtenção de 

experiência e de conhecimentos práticos e 

profissionais, a fim de aumentar a 

empregabilidade e facilitar a transição para 

um emprego regular; os estágios não 

devem ser utilizados como alternativa a 

trabalho remunerado, nem para o 

substituir; 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) «Projeto de solidariedade», uma 

iniciativa local com uma duração de dois a 

doze meses, que é definido e executado por 

(10) «Projeto de solidariedade», uma 

iniciativa local, regional ou 

transfronteiras com uma duração de dois a 
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grupos de pelo menos cinco participantes 

do Corpo Europeu de Solidariedade, com 

vista a fazer face às principais dificuldades 

da comunidade local, associando-as em 

mesmo tempo a uma perspetiva europeia 

mais abrangente; 

doze meses, que é definido e executado por 

grupos de participantes do Corpo Europeu 

de Solidariedade ou por uma organização 

participante, com vista a fazer face às 

principais dificuldades da comunidade 

local, associando-as em mesmo tempo a 

uma perspetiva europeia mais abrangente; 

 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) «Selo de qualidade», a certificação 

atribuída a uma entidade pública ou 

privada ou uma organização internacional 

disposta a oferecer colocações no âmbito 

do Corpo Europeu de Solidariedade na 

sequência de um procedimento destinado a 

assegurar a conformidade com os 

princípios e os requisitos da Carta do 

Corpo Europeu de Solidariedade; 

(11) «Selo de qualidade», a certificação 

atribuída a uma entidade pública ou 

privada ou uma organização internacional 

a que se refere o artigo 2.º, n.º 4, disposta 

a oferecer colocações no âmbito do Corpo 

Europeu de Solidariedade, com base em 

critérios comuns reconhecidos a nível da 

União e na sequência de um procedimento 

destinado a assegurar a conformidade com 

os princípios e os requisitos da Carta do 

Corpo Europeu de Solidariedade; 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) «Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade», uma ferramenta baseada na 

Internet que oferece serviços pertinentes 

em linha aos jovens e organizações 

participantes no Corpo Europeu de 

Solidariedade, incluindo informações 

sobre a própria iniciativa, registo de 

participantes, busca de participantes para 

estágios, publicitar e procurar estágios, 

procurar potenciais parceiros de projetos, 

gerir contactos e ofertas de estágios e de 

projetos, formação, atividades de 

comunicação e de ligação em rede, 

(14) «Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade», uma ferramenta baseada na 

Internet que funciona como um balcão 

único que presta informações e serviços 

pertinentes em linha aos jovens e 

organizações participantes no Corpo 

Europeu de Solidariedade, em 

complemento dos serviços já prestados 

pelas organizações participantes no que se 

refere, inter alia, à prestação de 
informações sobre a própria iniciativa, 

registo de participantes, interligação entre 

as organizações participantes e os 
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informar e notificar sobre as oportunidades 

e outros desenvolvimentos pertinentes 

ligados ao Corpo Europeu de 

Solidariedade. 

participantes, busca de participantes para 

estágios, publicitar e procurar estágios, 

procurar potenciais parceiros de projetos, 

gerir contactos e ofertas de estágios, de 

emprego e de projetos, formação, 

atividades de comunicação e de ligação em 

rede, informar e notificar sobre as 

oportunidades, fornecendo um mecanismo 

de retorno de informação sobre a 

qualidade das colocações e outros 

desenvolvimentos pertinentes ligados ao 

Corpo Europeu de Solidariedade, 

assegurando simultaneamente a 

interoperabilidade com o Portal Europeu 

da Juventude. 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O objetivo do Corpo Europeu de 

Solidariedade é fomentar a participação 

dos jovens e organizações em atividades de 

solidariedade acessíveis e de elevada 

qualidade, como meio de contribuir para o 

reforço da coesão e da solidariedade na 

Europa, apoiando as comunidades e dando 

resposta aos desafios societais. 

O objetivo do Corpo Europeu de 

Solidariedade é promover a solidariedade 

enquanto valor fundamental do projeto 

europeu, fomentando a participação dos 

jovens e organizações em atividades de 

solidariedade acessíveis e de elevada 

qualidade, como meio de contribuir para o 

reforço da coesão e da solidariedade na 

Europa, apoiando as comunidades locais e 

regionais e a União no seu conjunto e 

dando resposta aos desafios societais, em 

conformidade com a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, tanto na 

União como em países terceiros. 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 –parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Proporcionar aos jovens, com o 

apoio das organizações participantes, 

(a) Proporcionar aos jovens, com o 

apoio das organizações participantes, 
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oportunidades facilmente acessíveis de 

envolvimento em atividades de 

solidariedade, melhorando pela mesma via 

as suas aptidões e competências, tendo em 

vista o seu desenvolvimento pessoal, 

cívico, educativo, social e profissional, 

assim como a sua empregabilidade e a 

transição para o mercado de trabalho, 

inclusive mediante o apoio à mobilidade 

dos jovens voluntários, estagiários e 

trabalhadores; 

oportunidades facilmente acessíveis de 

envolvimento em atividades de 

solidariedade, melhorando pela mesma via 

os seus conhecimentos, aptidões e 

competências, tendo em vista o seu 

desenvolvimento pessoal, cívico, 

educativo, social e profissional, assim 

como a sua empregabilidade e a transição 

para o mercado de trabalho, inclusive 

mediante o apoio à mobilidade dos jovens 

voluntários, estagiários e trabalhadores; 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Assegurar que as atividades de 

solidariedade oferecidas aos participantes 

no Corpo Europeu de Solidariedade 

contribuem para responder a necessidades 

societais concretas e não satisfeitas e 

reforçar as comunidades, são de elevada 

qualidade e devidamente validadas. 

(b) Assegurar que as atividades de 

solidariedade oferecidas aos participantes 

no Corpo Europeu de Solidariedade 

contribuem para responder a desafios 

societais concretos e essenciais – como a 

integração social, a proteção ambiental, o 

combate e a atenuação dos efeitos das 

alterações climáticas e das catástrofes 

naturais – e reforçar as comunidades 

locais e regionais, são de elevada 

qualidade e devidamente validadas. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As ações do Corpo Europeu de 

Solidariedade devem ser coerentes e 

complementares com as políticas e 

programas pertinentes relacionados com os 

domínios referidos no artigo 2.º, n.º 1, bem 

como com as redes a nível da União que 

são pertinentes para as atividades desta 

iniciativa. 

1. As ações do Corpo Europeu de 

Solidariedade devem ser coerentes e 

complementares com as políticas e 

programas pertinentes da União 

relacionados com os domínios referidos no 

artigo 2.º, n.º 1, bem como com as redes a 

nível da União que são pertinentes para as 

atividades desta iniciativa. 
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Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e os países 

participantes devem cooperar no sentido de 

lograr eficiência e eficácia, assegurando a e 

a coerência entre os programas e iniciativas 

nacionais relacionados com a 

solidariedade, a educação, a formação 

profissional e a juventude, por um lado, e 

as ações do Corpo Europeu de 

Solidariedade, por outro. Estas ações 

devem basear-se nas boas práticas 

relevantes e nos programas existentes. 

2. A Comissão e os países 

participantes devem cooperar no sentido de 

lograr eficiência e eficácia, assegurando a e 

a coerência entre os programas e iniciativas 

nacionais, regionais e locais relacionados 

com a solidariedade, a educação, a 

formação profissional, a aprendizagem 

não formal e informal e a juventude, por 

um lado, e as ações do Corpo Europeu de 

Solidariedade, por outro. Estas ações 

devem basear-se nas boas práticas 

relevantes e nos programas existentes. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Colocações em ações de 

solidariedade, realização de projetos e 

atividades de ligação em rede 

(a) Projetos de solidariedade e 

atividades de ligação em rede 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Colocações em ações de 

solidariedade sob a forma de voluntariado, 

estágios ou empregos, incluindo 

colocações individuais transfronteiriças e 

no país de origem, bem como colocações 

em equipas de voluntários; 

(a) Colocações em ações de 

solidariedade sob a forma de voluntariado, 

estágios ou empregos, incluindo 

colocações individuais, bem como 

colocações em equipas de voluntários; 
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Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Atividades de ligação em rede dos 

indivíduos e organizações que participam 

no Corpo Europeu de Solidariedade. 

(c) Atividades de ligação em rede dos 

indivíduos e organizações que participam 

no Corpo Europeu de Solidariedade, em 

plena conformidade e complementaridade 

com a experiência local já consolidada, 

em particular, as boas práticas no 

domínio das atividades de voluntariado e 

da proteção civil. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Medidas destinadas a assegurar a 

qualidade das colocações em ações de 

solidariedade, incluindo formação, apoio 

linguístico, apoio administrativo aos jovens 

e organizações participantes, seguros, 

apoio após as colocações, assim como a 

emissão de um certificado que identifique e 

documente os conhecimentos, aptidões e 

competências adquiridos durante a 

colocação; 

(a) Medidas destinadas a assegurar a 

qualidade das colocações em ações de 

solidariedade cujas normas se encontram 

estabelecidas na Carta do Corpo Europeu 

de Solidariedade, incluindo formação 

exaustiva antes e durante a colocação, 

apoio linguístico com base na experiência 

adquirida com o apoio linguístico em 

linha Erasmus+, apoio administrativo aos 

jovens e organizações participantes, 

seguros, apoio após as colocações, 

nomeadamente através da figura de 

tutor/supervisor, assim como a emissão de 

um certificado reconhecido a nível 

europeu e com base na experiência 

adquirida com o Youthpass, que 

identifique, documente e valide os 

conhecimentos, aptidões e competências 

adquiridos durante a colocação; 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Atividades e medidas 

disponibilizadas por organizações sem 

fins lucrativos, incluindo organizações de 

jovens e organizações da sociedade civil, 

que apoiam os jovens no acesso ou no 

desenvolvimento de colocações em ações e 

projetos de solidariedade; 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A criação e manutenção de um selo 

de qualidade atribuído a entidades 

dispostas a oferecer colocações para o 

Corpo Europeu de Solidariedade, a fim de 

garantir a conformidade com os princípios 

e os requisitos da Carta do Corpo Europeu 

de Solidariedade; 

(b) A criação e manutenção de um selo 

de qualidade atribuído com base em 

critérios comuns reconhecidos a nível 

europeu a entidades dispostas a oferecer 

colocações para o Corpo Europeu de 

Solidariedade, a fim de garantir a 

conformidade com os princípios e os 

requisitos da Carta do Corpo Europeu de 

Solidariedade; 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Criação, manutenção e atualização 

do Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade e outros serviços em linha 

pertinentes, bem como dos necessários 

sistemas informáticos de apoio e 

ferramentas utilizadas na Internet. 

(d) Criação, manutenção e atualização 

do Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade e outros serviços em linha 

pertinentes, que devem estar disponíveis 

em todas as línguas oficiais da União, 

bem como dos necessários sistemas 

informáticos de apoio e ferramentas 

utilizadas na Internet. 
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Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O montante referido no n.º 1 inclui 

uma dotação financeira de 

294 200 000 EUR1-A, a preços correntes, 

correspondente: 

 (a)  ao programa Erasmus+, que 

contribui com 197 700 000 EUR, a preços 

correntes; 

 (b)  ao Programa para o emprego e a 

inovação social, que contribui com 

10 000 000 EUR, a preços correntes; 

 (c)  à margem não afetada da 

rubrica 1-A (incluindo a margem global 

para autorizações), que contribui com 

86 500 000 EUR, a preços correntes. 

 __________________ 

 1-A Esta dotação financeira constitui o 

montante de referência privilegiado na 

aceção do n.º 17 do Acordo 

Interinstitucional (2013/C 373/01), entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a 

Comissão sobre a disciplina orçamental, a 

cooperação em matéria orçamental e a 

boa gestão financeira. 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O montante referido no ponto 1 

inclui uma dotação financeira de 

294 200 000 EUR33, a preços correntes, 

suplementada por contribuições 

provenientes de: 

2. O montante referido no n.º 1-A é 

suplementado por contribuições 

provenientes de: 

__________________  

33 Esta dotação financeira constitui o  
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montante de referência privilegiado na 

aceção do n.º 17 do Acordo 

Interinstitucional (2013/C 373/01), entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a 

Comissão sobre a disciplina orçamental, a 

cooperação em matéria orçamental e a 

boa gestão financeira. 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O apoio financeiro para as 

colocações em ações de solidariedade e os 

projetos referidos no artigo 7.º, n.º 1, 

alíneas a) e b) devem, a título indicativo, 

ser de 80% para as colocações em ações de 

voluntariado e os projetos de solidariedade; 

e de 20% para estágios e empregos. 

3. O apoio financeiro para as 

colocações em ações de solidariedade e os 

projetos referidos no artigo 7.º, n.º 1, 

alíneas a) e b) devem, a título indicativo, 

ser de 70% para as colocações em ações de 

voluntariado e os projetos de solidariedade; 

e de 30% para estágios e empregos. 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os países participantes podem 

facultar aos beneficiários do programa 

fundos nacionais que serão geridos de 

acordo com as regras do Corpo Europeu de 

Solidariedade e, para o efeito, utilizar as 

estruturas descentralizadas desta iniciativa, 

desde que assegurem proporcionalmente o 

respetivo financiamento complementar. 

6. Os países participantes e as 

entidades regionais ou locais podem 

facultar aos beneficiários do programa 

fundos adicionais que serão geridos de 

acordo com as regras do Corpo Europeu de 

Solidariedade e, para o efeito, utilizar as 

estruturas descentralizadas desta iniciativa, 

desde que assegurem proporcionalmente o 

respetivo financiamento complementar. 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A fim de simplificar os requisitos 

para os beneficiários, é recomendável que 

se faça o máximo uso possível de 

montantes fixos, custos unitários ou taxas 

fixas de financiamento. 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

participar no Corpo Europeu de 

Solidariedade. 

1. O Corpo Europeu de 

Solidariedade encontra-se aberto à 

participação dos seguintes países: 

 (a) os Estados-Membros; 

 (b) os países aderentes, candidatos e 

potenciais candidatos abrangidos por uma 

estratégia de pré-adesão, de acordo com 

os princípios e os termos e condições 

gerais de participação desses países nos 

programas da União, estabelecidos nos 

respetivos acordos-quadro, nas decisões 

do Conselho de Associação ou noutros 

acordos similares; 

 (c) os países da EFTA que são 

membros do EEE, nos termos do Acordo 

EEE; 

 (d) os países abrangidos pela Política 

Europeia de Vizinhança que tenham 

celebrado com a União acordos que 

prevejam a possibilidade de participação 

nos programas da União, desde que 

celebrem um acordo bilateral com a 

União sobre as condições da sua 

participação no Corpo Europeu de 

Solidariedade. 

 Os Estados-Membros devem participar no 

Corpo Europeu de Solidariedade para o 

reforço da coesão social, através da 

solidariedade e da intervenção da União. 
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Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve estar aberto à participação de outros 

países, com base em acordos bilaterais. 

Esta cooperação basear-se-á, se for caso 

disso, em dotações adicionais, que serão 

disponibilizadas segundo procedimentos a 

acordar com esses países. 

2. O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve estar aberto à participação de outros 

países, com base em acordos bilaterais e 

multilaterais para projetos 

transfronteiriços com Estados da Europa 

não pertencentes à UE. Esta cooperação 

basear-se-á, se for caso disso, em dotações 

adicionais, que serão disponibilizadas 

segundo procedimentos a acordar com 

esses países. 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os jovens dos 17 aos 30 anos que 

queiram participar no Corpo Europeu de 

Solidariedade devem inscrever-se no Portal 

do Corpo Europeu de Solidariedade. No 

entanto, no momento de iniciar um estágio 

ou um projeto, o jovem interessado já 

deverá ter completado os 18 anos de idade 

e não ter mais de 30. 

1. Os jovens dos 17 aos 30 anos que 

queiram participar no Corpo Europeu de 

Solidariedade devem inscrever-se no Portal 

do Corpo Europeu de Solidariedade ou 

aceder a este programa através dos 

processos de candidatura já existentes 

disponibilizados pelas organizações de 

coordenação e de envio. No entanto, no 

momento de iniciar um estágio ou um 

projeto, o jovem interessado já deverá ter 

completado os 18 anos de idade e não ter 

mais de 30. Os jovens podem participar, 

neste projeto, o número de vezes que 

desejem, independentemente das 

mobilidades disponíveis. 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A candidatura de um jovem para 

participar num programa de maior 

duração não pode ser rejeitada se este 

completar 30 anos no decurso do projeto. 

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Na aplicação do presente 

regulamento, a Comissão e os países 

participantes no programa velarão por que 

sejam envidados esforços específicos para 

promover a inclusão social, nomeadamente 

a participação dos jovens desfavorecidos. 

2. Na aplicação do presente 

regulamento, a Comissão e os países 

participantes no programa velarão por que 

sejam envidados esforços específicos para 

promover a inclusão social, nomeadamente 

a participação dos jovens desfavorecidos, 

garantindo a todos os participantes 

formação específica em voluntariado. 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve estar aberto à participação de 

entidades públicas ou privadas ou de 

organizações internacionais, desde que 

sejam titulares do selo de qualidade do 

Corpo Europeu de Solidariedade. 

1. O Corpo Europeu de Solidariedade 

deve estar aberto à participação de 

entidades públicas ou privadas sem fins 

lucrativos ou de organizações 

internacionais a que se refere o artigo 2.º, 

n.º 4, desde que sejam titulares do selo de 

qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade, em conformidade com os 

objetivos do presente regulamento, 

flexibilizando o acesso ao Corpo Europeu 

de Solidariedade com regras simples e 

claras. 
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Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Consoante essa avaliação, poderá 

ser outorgado à entidade candidata o selo 

de qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade. A atribuição do selo deve 

ser reavaliada periodicamente, podendo ser 

revogada. 

3. Consoante essa avaliação, poderá 

ser outorgado à entidade candidata o selo 

de qualidade do Corpo Europeu de 

Solidariedade. A atribuição do selo deve 

ser reavaliada periodicamente, podendo ser 

revogada, mas pode ser reatribuída depois 

de uma nova avaliação. Os resultados das 

reavaliações das entidades devem fazer 

parte da avaliação e da monitorização a 

que se refere o artigo 15.º e, em 

particular, do relatório intercalar a 

publicar pela Comissão em 2020. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Qualquer entidade pública ou privada 

estabelecida num país participante, assim 

como organizações internacionais que 

desenvolvam atividades de solidariedade 

nos países participantes podem candidatar-

se a financiamento ao abrigo do Corpo 

Europeu de Solidariedade. No caso das 

atividades referidas no artigo 7.º, n.º 1, 

alínea a), a obtenção de um selo de 

qualidade pela organização participante é 

condição indispensável para a obtenção de 

financiamento ao abrigo do Corpo Europeu 

de Solidariedade. No caso dos projetos de 

solidariedade a que se refere o artigo 7.º, 

n.º 1, alínea b), as pessoas singulares 

podem também candidatar-se a 

financiamento em nome de grupos 

informais de participantes do Corpo 

Europeu de Solidariedade. 

Qualquer entidade pública ou privada sem 

fins lucrativos estabelecida num país 

participante, assim como organizações 

internacionais que desenvolvam atividades 

de solidariedade nos países participantes, 

podem candidatar-se a financiamento ao 

abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade. 

No caso das atividades referidas no 

artigo 7.º, n.º 1, alínea a), a obtenção de um 

selo de qualidade pela organização 

participante é condição indispensável para 

a obtenção de financiamento ao abrigo do 

Corpo Europeu de Solidariedade. No caso 

dos projetos de solidariedade a que se 

refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), as 

pessoas singulares podem também 

candidatar-se a financiamento em nome de 

grupos informais de participantes do Corpo 

Europeu de Solidariedade. A aplicação e a 

repartição do financiamento devem ser 

realizadas de forma a assegurar uma 
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resposta eficaz e rápida aos desafios 

societais. 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os progressos realizados na prossecução de 

objetivos específicos devem ser medidos 

com recurso a indicadores, tais como: 

Os progressos realizados na prossecução de 

objetivos específicos e a qualidade das 

colocações devem ser avaliados com 

recurso a indicadores, tais como: 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) o número de participantes em 

estágios de voluntariado (no país e no 

estrangeiro); 

(a) o número de participantes em 

estágios de voluntariado, por país, idade e 

género; 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) o número de participantes em 

projetos de solidariedade; 

(d) o número de participantes em 

projetos de solidariedade, por país, idade e 

género; 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) o número de organizações titulares (e) o número de organizações titulares 
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de um selo de qualidade do Corpo Europeu 

de Solidariedade. 

de um selo de qualidade do Corpo Europeu 

de Solidariedade, por país. 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) a percentagem de participantes 

que obtiveram um certificado, 

nomeadamente um Youthpass, um 

diploma ou outro tipo de reconhecimento 

formal da sua participação no Corpo 

Europeu de Solidariedade, por país, idade 

e género; 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-B) a percentagem de participantes 

que declaram ter melhorado o seu 

desenvolvimento pessoal, educativo, social 

e cívico, por país, idade e género; 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-C) a percentagem de participantes 

que declaram ter melhorado os seus 

conhecimentos linguísticos, por país, 

idade e género; 
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Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-D) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-D) a percentagem de participantes 

que declaram pretender continuar a 

participar em atividades de solidariedade, 

por país, idade e género; 

 

Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e-E) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-E) a percentagem de participantes 

com deficiência, por país, idade, género e 

tipo de colocação. 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Deve igualmente ser criado um 

mecanismo de retorno de informação no 

Portal do Corpo Europeu de 

Solidariedade com o intuito de receber 

comentários dos participantes sobre a 

qualidade das suas colocações. 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até seis meses após a entrada em vigor do 

presente regulamento, a Comissão deve 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1, até seis 

meses após a entrada em vigor do presente 
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estabelecer um programa pormenorizado 

para acompanhamento das realizações, dos 

resultados e dos impactos do presente 

regulamento. 

regulamento, a Comissão deve estabelecer 

um programa pormenorizado para 

acompanhamento das realizações, dos 

resultados e dos impactos do presente 

regulamento. 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Quatro anos após ... [data de 

aplicação do presente regulamento], a fim 

de avaliar a experiência com o Corpo 

Europeu de Solidariedade, a Comissão 

deve publicar um relatório sobre as 

melhores práticas que possa servir de base 

aos futuros objetivos em matéria de 

política e de coesão. 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão, em cooperação com 

os países participantes, deve assegurar a 

divulgação da informação, a publicidade e 

o seguimento de todas as ações apoiadas ao 

abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade. 

1. A Comissão, em cooperação com 

os países participantes, deve assegurar a 

divulgação da informação, a publicidade e 

o seguimento de todas as ações apoiadas ao 

abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade, 

nomeadamente através de soluções das 

TIC como um portal disponível em todas 

as línguas oficiais da União, com 

particular ênfase na igualdade de 

oportunidades e na acessibilidade. 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 3 



 

AD\1138578PT.docx 41/45 PE608.135v02-00 

 PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As atividades de comunicação 

contribuem igualmente para a comunicação 

institucional das prioridades políticas da 

União, na medida em que se relacionem 

com os objetivos gerais do presente 

regulamento. 

3. As atividades de comunicação 

contribuem igualmente para a comunicação 

institucional das prioridades políticas da 

União, na medida em que se relacionem 

com os objetivos gerais do presente 

regulamento e representem um valor 

acrescentado e visibilidade para a União. 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade nacional designa um 

organismo de auditoria independente. O 

organismo de auditoria independente emite 

um parecer sobre a declaração anual de 

gestão a que se refere o artigo 60.º, n.º 5, 

do Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012. 

1. A autoridade nacional, em 

conformidade com o princípio da 

transparência, designa um organismo de 

auditoria independente. O organismo de 

auditoria independente emite um parecer 

sobre a declaração anual de gestão a que se 

refere o artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012. 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) estipular as normas de controlo 

interno das agências nacionais e as regras 

de gestão dos fundos da União destinados 

às subvenções concedidas pelas agências 

nacionais; 

(a) estipular as normas de controlo 

interno das agências nacionais e as regras 

de gestão dos fundos da União destinados 

às subvenções concedidas pelas agências 

nacionais, tendo em conta os requisitos de 

simplificação e, por conseguinte, sem 

impor um encargo adicional às 

organizações participantes; 
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Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) no âmbito da aplicação do Corpo 

Europeu de Solidariedade, a Comissão 

Europeia deve colaborar estreitamente 

com a autoridade nacional designada 

para o Corpo Europeu de Solidariedade. 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Comissão organizará reuniões 

regulares com a rede de agências nacionais, 

a fim de assegurar uma aplicação coerente 

do Corpo Europeu de Solidariedade em 

todos os países participantes. 

7. A Comissão organizará reuniões 

regulares com a rede de agências nacionais 

e outras partes interessadas envolvidas 

nas atividades do Corpo Europeu de 

Solidariedade, a fim de assegurar uma 

aplicação coerente do Corpo Europeu de 

Solidariedade em todos os países 

participantes. 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As agências nacionais serão 

responsáveis pelos controlos primários dos 

beneficiários de subvenções para as ações 

do Corpo Europeu de Solidariedade que 

lhes são confiadas. Esses controlos devem 

proporcionar uma garantia razoável de que 

as subvenções concedidas são utilizadas 

como previsto e de acordo com as regras 

aplicáveis da União. 

3. As agências nacionais serão 

responsáveis pelos controlos primários dos 

beneficiários de subvenções para as ações 

do Corpo Europeu de Solidariedade que 

lhes são confiadas. Esses controlos devem 

ser proporcionados e adequados e 

proporcionar uma garantia razoável de que 

as subvenções concedidas são utilizadas 

como previsto e de acordo com as regras 

aplicáveis da União, tendo em conta os 

requisitos de simplificação e, por 



 

AD\1138578PT.docx 43/45 PE608.135v02-00 

 PT 

conseguinte, sem impor um encargo 

adicional às organizações participantes. 

Além disso, a fim de simplificar os 

requisitos para os beneficiários, devem 

utilizar-se o mais possível montantes 

fixos, custos unitários ou taxas fixas de 

financiamento. 

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para efeitos da aplicação do 

presente regulamento, a Comissão adota 

programas de trabalho por meio de atos de 

execução. Os programas de trabalho devem 

assegurar que os objetivos gerais e 

específicos previstos no artigo 3.º e no 

artigo 4.º são realizados de maneira 

coerente e definem os resultados 

esperados, o método de execução e o seu 

valor total. Os programas de trabalho 

devem igualmente conter uma descrição 

das ações a financiar, uma indicação dos 

montantes afetados a cada ação, uma 

indicação da repartição de fundos entre os 

países participantes para as ações geridas 

pelas agências nacionais e um calendário 

de execução indicativo. 

1. Para efeitos da aplicação do 

presente regulamento, a Comissão adota 

programas de trabalho por meio de atos de 

execução. Os programas de trabalho devem 

assegurar que os objetivos gerais e 

específicos previstos no artigo 3.º e no 

artigo 4.º são realizados de maneira 

coerente e definem os resultados 

esperados, o método de execução e o seu 

valor total. Os programas de trabalho 

devem igualmente conter uma descrição 

das ações a financiar, incluindo ações 

comuns além-fronteiras, uma indicação 

dos montantes afetados a cada ação, uma 

indicação da repartição de fundos entre os 

países participantes para as ações geridas 

pelas agências nacionais e um calendário 

de execução indicativo. 
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PPE Andor Deli, Andrey Novakov, Daniel Buda, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Joachim 

Zeller, Krzysztof Hetman, Lambert van Nistelrooij, Marc Joulaud, Maria Spyraki, 

Pascal Arimont, Stanislav Polčák 

S&D Constanze Krehl, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Iratxe García Pérez, John Howarth, 

Mercedes Bresso, Michela Giuffrida, Monika Smolková, Olle Ludvigsson, Viorica 

Dăncilă 
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ALDE Matthijs van Miltenburg 

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels 

NI Konstantinos Papadakis 

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana 

 

2 0 

ECR John Flack 

EFDD Rosa D'Amato 

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : votos a favor 

- : votos contra 

0 : abstenções 

 

 


