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Senhora Presidente,

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o seu parecer sobre a 
Comunicação da Comissão relativa ao Corpo Europeu de Solidariedade {COM(2016) 942 
final}.

A Comissão congratulase com o parecer positivo da Assembleia da República relativamente 
à comunicação, que dá seguimento ao compromisso assumido pelo Presidente Jean-Claude 
Juncker no seu discurso sobre o estado da União, proferido em setembro de 2016, de 
criação de um Corpo Europeu de Solidariedade, com o intuito de oferecer aos jovens entre 
os 18 e os 30 anos de idade a possibilidade de participarem numa vasta gama de atividades 
de solidariedade em toda a União Europeia.

Com base na sólida experiência adquirida ao longo de 20 anos com o Serviço Voluntário 
Europeu, a Comissão pretende agora, com o Corpo Europeu de Solidariedade, estabelecer 
um quadro inclusivo para o desenvolvimento , de atividades de solidariedade na Europa que 
sustentem os seus valores fundadores. O Corpo Europeu de Solidariedade permitirei aos 
jovens de toda a Europa estabelecerem relações com as comunidades e abordarem os 
desafios societais. A participação no Corpo Europeu de Solidariedade permitirá, 
simultaneamente a estes jovens aperfeiçoarem as aptidões e competências de que necessitam 
para o seu desenvolvimento pessoal e profissional no início das suas carreiras.

Desde o lançamento da primeira fase, em 7 de dezembro de 2016, o Corpo Europeu de 
Solidariedade tem sido alvo de grande interesse, contando já com a participação de mais de 
35 000jovens.
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A Comissão espera poder prosseguir o nosso diálogo político no futuro. 

Com os nossos melhores cumprimentos,

Primeiro Vice-Presidente
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