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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0060/179 

Изменение  179 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2018 

Хелга Трюпел 

Европейски корпус за солидарност  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Европейският корпус за 

солидарност следва да разкрие нови 

възможности за младите хора да 

изпълняват назначения за участие в 

доброволческа дейност, стажове или 

професионална работа в области, 

свързани със солидарността, както и да 

създават и разработват проекти за 

солидарност по собствена инициатива. 

Тези възможности би трябвало да 

допринасят за тяхното личностно, 

образователно, социално, гражданско и 

професионално развитие. Европейският 

корпус за солидарност следва също така 

да подпомага дейности за изграждане на 

мрежи за участниците в корпуса и за 

организациите, както и да прилага 

мерки за осигуряване на качеството на 

подпомаганите дейности и да подобри 

процеса на валидиране на учебните 

резултати, придобити от тях. 

(8) Европейският корпус за 

солидарност следва да разкрие нови 

възможности за младите хора да 

изпълняват назначения за участие в 

доброволческа дейност в области, 

свързани със солидарността, както и да 

създават и разработват проекти за 

солидарност по собствена инициатива. 

Тези възможности би трябвало да 

допринасят за тяхното личностно, 

образователно, социално, гражданско и 

професионално развитие. Предвид 

обхвата и целта на програмата, 

участието в Европейския корпус за 

солидарност следва да бъде разрешено 

само за организации с нестопанска 

цел. Европейският корпус за 

солидарност следва също така да 

подпомага дейности за изграждане на 

мрежи за участниците в корпуса и за 

организациите, както и да прилага 

мерки за осигуряване на качеството на 

подпомаганите дейности и да подобри 

процеса на валидиране на учебните 

резултати, придобити от тях. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Изменение  180 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2018 

Хелга Трюпел 

Европейски корпус за солидарност  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „участваща организация“ 

означава публичен или частен субект, на 

който е присъден знакът за качество на 

Европейския корпус за солидарност, и 

който предлага назначение на участник 

в Европейския корпус за солидарност 

или изпълнява други дейности в 

рамките на Европейския корпус за 

солидарност; 

(4) „участваща организация“ 

означава публичен или частен субект с 

нестопанска цел, на който е присъден 

знакът за качество на Европейския 

корпус за солидарност, и който предлага 

назначение на участник в Европейския 

корпус за солидарност или изпълнява 

други дейности в рамките на 

Европейския корпус за солидарност; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Изменение  181 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2018 

Хелга Трюпел 

Европейски корпус за солидарност  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „доброволчество“ означава 

доброволческа служба без заплащане, на 

пълен работен ден32 за период до 

дванадесет месеца, с която на младите 

хора се предоставя възможност да 

допринесат за ежедневната работа на 

организации, действащи в области, 

свързани със солидарността, в полза на 

общностите, в които се изпълняват 

дейностите, която има солидна учебна и 

образователна насоченост, с цел 

предоставяне на възможност на младия 

доброволец /младите доброволци да 

придобие/ят умения и компетенции, 

които ще бъдат полезни за тяхното 

личностно, образователно, социално и 

професионално развитие, и ще 

допринесат също така за подобряване на 

тяхната пригодност за заетост; 

(6) „доброволчество“ означава 

доброволческа служба без заплащане, на 

пълен работен ден32 за период до 

дванадесет месеца, с която на младите 

хора се предоставя възможност да 

допринесат за ежедневната работа на 

организации с нестопанска цел, 

действащи в области, свързани със 

солидарността, в полза на общностите, в 

които се изпълняват дейностите, която 

има солидна учебна и образователна 

насоченост, с цел предоставяне на 

възможност на младия доброволец 

/младите доброволци да придобие/ят 

умения и компетенции, които ще бъдат 

полезни за тяхното личностно, 

образователно, социално и 

професионално развитие, и ще 

допринесат също така за подобряване на 

тяхната пригодност за заетост; 

_________________ _________________ 

32 Като общ принцип – дейност, 

изпълнявана без прекъсване, пет дни в 

седмицата и седем часа на ден. 

32 Като общ принцип – дейност, 

изпълнявана без прекъсване, пет дни в 

седмицата и седем часа на ден. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Изменение  182 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2018 

Хелга Трюпел 

Европейски корпус за солидарност  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на Европейския корпус за 

солидарност е да се повиши 

ангажираността на младите хора и на 

организациите по отношение на 

достъпни и висококачествени дейности 

за солидарност, като начин да се 

допринесе за по-тясно сближаване и 

солидарност в Европа, да се 

подпомогнат общностите и да се намери 

отговор на обществените 

предизвикателства. 

Целта на Европейския корпус за 

солидарност е да се повиши 

ангажираността на младите хора и на 

организациите с нестопанска цел по 

отношение на достъпни и 

висококачествени дейности за 

солидарност, като начин да се 

допринесе за по-тясно сближаване и 

солидарност в Европа, да се 

подпомогнат общностите и да се намери 

отговор на обществените 

предизвикателства. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Изменение  183 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2018 

Хелга Трюпел 

Европейски корпус за солидарност  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският корпус за 

солидарност е отворен за участието на 

публични или частни субекти или 

международни организации, при 

условие, че са получили знак за 

качество на Европейския корпус за 

солидарност. 

1. Европейският корпус за 

солидарност е отворен за участието на 

публични или частни субекти с 

нестопанска цел или международни 

организации, при условие, че са 

получили знак за качество на 

Европейския корпус за солидарност. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Изменение  184 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2018 

Хелга Трюпел 

Европейски корпус за солидарност  

(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки публичен или частен субект, 

учреден в участваща държава, както и 

международни организации, 

изпълняващи дейности за солидарност в 

участващите държави, могат да 

кандидатстват за финансиране по линия 

на Европейския корпус за солидарност. 

За дейностите, посочени в член 7, 

параграф 1, буква а), участващата 

организация следва да получи знак за 

качество като предварително условие за 

получаване на финансиране по линия на 

Европейския корпус за солидарност. Що 

се отнася до проектите за солидарност, 

посочени в член 7, параграф 1, буква б), 

за финансиране могат да кандидатстват 

също така физически лица от името на 

неформални групи, съставени от 

участници в Европейския корпус за 

солидарност. 

Всеки публичен или частен субект с 

нестопанска цел, учреден в участваща 

държава, както и международни 

организации, изпълняващи дейности за 

солидарност в участващите държави, 

могат да кандидатстват за финансиране 

по линия на Европейския корпус за 

солидарност. За дейностите, посочени в 

член 7, параграф 1, буква а), 

участващата организация следва да 

получи знак за качество като 

предварително условие за получаване на 

финансиране по линия на Европейския 

корпус за солидарност. Що се отнася до 

проектите за солидарност, посочени в 

член 7, параграф 1, буква б), за 

финансиране могат да кандидатстват 

също така физически лица от името на 

неформални групи, съставени от 

участници в Европейския корпус за 

солидарност. 

Or. en 

 


