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6.3.2019 A8-0079/160

Изменение 160
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В речта от 14 септември 2016 г. 
за състоянието на Съюза се подчерта 
необходимостта да се инвестира в 
младите хора и се обявява създаването 
на Европейски корпус за солидарност 
(Програмата) с цел да се създадат 
възможности за младите хора в целия 
Европейски съюз, за да могат да 
допринасят в значителна степен за 
обществото, да проявяват солидарност и 
да развиват уменията си, като по този 
начин ще получат не само с работа, но 
и безценен човешки опит.

(2) В речта от 14 септември 2016 г. 
за състоянието на Съюза се подчерта 
необходимостта да се инвестира в 
младите хора и се обявява създаването 
на Европейски корпус за солидарност 
(Програмата) с цел да се създадат 
възможности за младите хора в целия 
Европейски съюз, за да могат да 
допринасят в значителна степен за 
обществото, да проявяват солидарност и 
да развиват уменията си, като по този 
начин ще получат безценен човешки 
опит.
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6.3.2019 A8-0079/161

Изменение 161
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В своето съобщение от 
7 декември 2016 г., озаглавено 
„Европейски корпус за солидарност“18 , 
Комисията изтъкна необходимостта да 
се укрепят основите за предприемането 
на действия за солидарност в цяла 
Европа, да се предоставят на младите 
хора повече и по-добри възможности за 
дейности за солидарност, които 
обхващат много различни области, и да 
се подпомагат националните и местните 
действащи лица в техните усилия за 
справяне с различни предизвикателства 
и кризи. Комисията даде началото 
първия етап на Европейския корпус за 
солидарност, при който бяха 
мобилизирани осем различни програми 
на Съюза с цел на младите хора в целия 
Съюз да бъдат предложени 
възможности за доброволчество, стаж 
или работа.

(3) В своето съобщение от 
7 декември 2016 г., озаглавено 
„Европейски корпус за солидарност“18 , 
Комисията изтъкна необходимостта да 
се укрепят основите за предприемането 
на действия за солидарност в цяла 
Европа, да се предоставят на младите 
хора повече и по-добри възможности за 
дейности за солидарност, които 
обхващат много различни области, и да 
се подпомагат националните и местните 
действащи лица в техните усилия за 
справяне с различни предизвикателства 
и кризи. Комисията даде началото 
първия етап на Европейския корпус за 
солидарност, при който бяха 
мобилизирани осем различни програми 
на Съюза с цел на младите хора в целия 
Съюз да бъдат предложени 
възможности за доброволчество, стаж 
или работа. Предвид трудностите при 
прилагането на подходящи и 
прозрачни гаранции, които спомагат 
за предотвратяването на 
злоупотреби с младежка работна 
сила, както и несигурното естество 
на предлаганите работни места, от 
една страна, и неяснотите и 
рисковете в резултат от 
съвместното съществуване в 
рамките на една и съща програма на 
алтруистична и безплатна дейност, 
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като например доброволчеството, и 
на дейности, изпълнявани срещу 
заплащане, от друга страна, 
стажовете и работата не следва да 
бъдат включени в обхвата на 
Европейския корпус за солидарност.

_________________ _________________
18 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейски 
корпус за солидарност“ (COM(2016) 942 
final).

18 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейски 
корпус за солидарност“ (COM(2016) 942 
final).
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6.3.2019 A8-0079/162

Изменение 162
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На младите хора би трябвало да 
се предоставят лесно достъпни 
възможности за участие в дейности за 
солидарност, които могат да им дадат 
възможност да изразят ангажираността 
си в полза на общностите, като 
същевременно придобиват полезен 
опит, умения и компетенции за своето 
личностно, образователно, социално, 
гражданско и професионално развитие и 
по този начин подобряват своята 
пригодност за заетост. С тези дейности 
следва също да бъде подкрепяна 
мобилността на младите доброволци, 
стажанти и работещи лица.

(5) На младите хора би трябвало да 
се предоставят лесно достъпни 
възможности за участие в дейности за 
солидарност, които могат да им дадат 
възможност да изразят ангажираността 
си в полза на общностите, като 
същевременно придобиват полезен 
опит, умения и компетенции за своето 
личностно, образователно, социално, 
гражданско и професионално развитие и 
по този начин подобряват своята 
пригодност за заетост. С тези дейности 
следва също да бъде подкрепяна 
мобилността на младите доброволци.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Изменение 163
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Дейностите за солидарност, 
предлагани на младите хора, следва да 
са с високо качество, в смисъл, че 
следва да отговарят на неудовлетворени 
обществени потребности, да допринасят 
за укрепване на общностите, да 
предлагат на младите хора възможност 
да придобият ценни знания и 
компетенции, да са финансово достъпни 
за младите хора и да се изпълняват в 
безопасни и здравословни условия.

(6) Дейностите за солидарност, 
предлагани на младите хора, следва да 
са с високо качество, в смисъл че следва 
да отговарят на ясно определени 
неудовлетворени обществени 
потребности, да допринасят за 
укрепване на местните общности, да 
предлагат на младите хора възможност 
да придобият ценни знания и 
компетенции, да са финансово 
устойчиви и достъпни за младите хора 
и да се изпълняват в безопасни и 
здравословни условия.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Изменение 164
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейският корпус за 
солидарност осигурява единствен 
входен пункт към дейностите за 
солидарност в целия Европейски съюз и 
извън него. Следва да се осигури 
съгласуваност и допълване с други 
уместни политики и програми на Съюза. 
Европейският корпус за солидарност е 
изграден върху полезните 
взаимодействия и опита от предишни и 
съществуващи програми, особено на 
Европейската доброволческа служба19 и 
инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“20 . Той също така 
допълва усилията на държавите членки 
за подкрепа на младите хора и за 
улесняване на прехода от училищния 
към трудовия живот чрез програмата 
„Гаранция за младежта“, предоставяйки 
им допълнителни възможности за 
старт на пазара на труда под 
формата на стажове или работа в 
области, свързани със солидарността, в 
собствените им държави членки или в 
чужбина. Осигурява се също и взаимно 
допълване със съществуващи мрежи на 
равнище ЕС, свързани с дейностите на 
Европейския корпус за солидарност, 
като например Европейската мрежа на 
публичните служби по заетостта, 
„EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен 
това следва да се осигури взаимно 

(7) Европейският корпус за 
солидарност осигурява единствен 
входен пункт към дейностите за 
солидарност в целия Европейски съюз и 
извън него. Следва да се осигури 
съгласуваност и допълване с други 
уместни политики и програми на Съюза. 
Европейският корпус за солидарност е 
изграден върху полезните 
взаимодействия и опита от предишни и 
съществуващи програми, особено на 
Европейската доброволческа служба19 и 
инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“20 . Той също така 
допълва усилията на държавите членки 
за подкрепа на младите хора и за 
улесняване на прехода от училищния 
към трудовия живот чрез програмата 
„Гаранция за младежта“, предоставяйки 
им допълнителни възможности в 
области, свързани със солидарността, в 
собствените им държави членки или в 
чужбина. Осигурява се също и взаимно 
допълване със съществуващи мрежи на 
равнище ЕС, свързани с дейностите на 
Европейския корпус за солидарност, 
като например Европейската мрежа на 
публичните служби по заетостта, 
„EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен 
това следва да се осигури взаимно 
допълване между съществуващи схеми, 
свързани със солидарността, по-
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допълване между съществуващи схеми, 
свързани със солидарността, по-
специално национални схеми за 
солидарност и схеми за мобилност на 
млади хора, и Европейския корпус за 
солидарност, като се основават на 
добрите практики, където е 
целесъобразно.

специално национални схеми за 
солидарност и схеми за мобилност на 
млади хора, и Европейския корпус за 
солидарност, като се основават на 
добрите практики, където е 
целесъобразно.

_________________ _________________
19 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм+“:

 програма на Съюза в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта и за отмяна на решения 
№ 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и 
№ 1298/2008/ЕО ОВ L 347, 20.12.2013 г. 
стр. 50–73).

19 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм+“: програма на Съюза в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта и за отмяна на 
решения № 1719/2006/ЕО, 
№ 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО 
ОВ L 347, 20.12.2013 г. стр. 50–73).

20 Регламент (ЕС) № 375/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
април 2014 г. за създаване на 
Европейския доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ (инициатива 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 
1—17).

20 Регламент (ЕС) № 375/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
април 2014 г. за създаване на 
Европейския доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ (инициатива 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 
1—17).
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6.3.2019 A8-0079/165

Изменение 165
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският корпус за 
солидарност разкрива нови 
възможности за младите хора да 
изпълняват дейности 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 допринасят за 
тяхното личностно, образователно, 
социално, гражданско и професионално 
развитие. Европейският корпус за 
солидарност също така подпомага 
дейности за изграждане на мрежи за 
участниците в корпуса и за 
организациите, както и прилага мерки за 
осигуряване на качеството на 
подпомаганите дейности и подобрява 
процеса на валидиране на учебните 
резултати, придобити от тях. Така той 
ще допринася и за европейското 
сътрудничество, важно за младите хора 
и с оглед повишаване на осведомеността 
за положителното му въздействие.

(9) Европейският корпус за 
солидарност разкрива нови 
възможности за младите хора да 
изпълняват дейности за участие в 
доброволческа дейност в области, 
свързани със солидарността, както и да 
създават и разработват проекти за 
солидарност по собствена инициатива. 
Тези възможности допринасят за 
тяхното личностно, образователно, 
социално, гражданско и професионално 
развитие. Европейският корпус за 
солидарност също така подпомага 
дейности за изграждане на мрежи за 
участниците в корпуса и за 
организациите, както и прилага мерки за 
осигуряване на качеството на 
подпомаганите дейности и подобрява 
процеса на валидиране на учебните 
резултати, придобити от тях. Така той 
ще допринася и за европейското 
сътрудничество, важно за младите хора 
и с оглед повишаване на осведомеността 
за положителното му въздействие. 
Като се имат предвид обхватът и 
целта на програмата, участието в 
Европейския корпус за солидарност 
следва да бъде ограничено до 
организациите с нестопанска цел.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Изменение 166
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От тези дейности следва да се 
възползват общностите, като 
същевременно подпомагат личностното, 
образователното, социалното, 
гражданското и професионалното 
развитие на гражданина, като могат да 
бъдат под формата на доброволчество, 
стажове и работни места, проекти за 
солидарност, дейности за изграждане на 
мрежи, разработени във връзка с 
различни области, като например 
образование и обучение, заетост, 
равенство между половете, 
предприемачество, по-специално 
социално предприемачество, 
гражданство и демократично участие, 
околна среда и опазване на природата, 
действия в областта на климата, 
предотвратяване на бедствия, готовност 
при бедствия и възстановяване след тях, 
селско стопанство и развитие на 
селските райони, осигуряване на 
хранителни и нехранителни продукти, 
здраве и благосъстояние, творчество и 
култура, физическо възпитание и спорт, 
социално подпомагане и закрила, 
приемане и интегриране на граждани на 
трети държави, териториално 
сътрудничество и сближаване, както и 
трансгранично сътрудничество; Такива 
дейности за солидарност следва да 
включват стабилно измерение за учене и 

(10) От тези дейности следва да се 
възползват общностите, като 
същевременно подпомагат личностното, 
образователното, социалното, 
гражданското и професионалното 
развитие на гражданина, като могат да 
бъдат под формата на доброволчество, 
проекти за солидарност, дейности за 
изграждане на мрежи, разработени във 
връзка с различни области, като 
например образование и обучение, 
заетост, равенство между половете, 
предприемачество, по-специално 
социално предприемачество, 
гражданство и демократично участие, 
околна среда и опазване на природата, 
действия в областта на климата, 
предотвратяване на бедствия, готовност 
при бедствия и възстановяване след тях, 
селско стопанство и развитие на 
селските райони, осигуряване на 
хранителни и нехранителни продукти, 
здраве и благосъстояние, творчество и 
култура, физическо възпитание и спорт, 
социално подпомагане и закрила, 
приемане и интегриране на граждани на 
трети държави, териториално 
сътрудничество и сближаване, както и 
трансгранично сътрудничество; Такива 
дейности за солидарност следва да 
включват стабилно измерение за учене и 
обучение чрез адекватни дейности, 
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обучение чрез адекватни дейности, 
които могат да се предлагат на 
участниците преди, по време на и след 
дейностите за солидарност.

които могат да се предлагат на 
участниците преди, по време на и след 
дейностите за солидарност.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Изменение 167
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Стажовете и работата в 
области, свързани със солидарността, 
могат да предложат на младите хора 
допълнителни възможности за 
старт на пазара на труда, като в 
същото време допринасят за справяне 
с ключови обществени 
предизвикателства. Това може да 
подпомогне пригодността на младите 
хора за заетост и тяхната 
продуктивност, като улесни прехода 
им от образование към заетост, 
който е от основно значение за 
подобряване на шансовете им на 
пазара на труда. Условията за 
стажове, предлагани по линия на 
Европейския корпус за солидарност, 
спазват принципите за качество, 
описани в Препоръката на Съвета 
относно създаването на рамка за 
качество на стажовете21. 
Предлаганите стажове и работни 
позиции служат като трамплин за 
младите хора към пазара на труда и 
по тази причина са съпътствани от 
подходящо подпомагане след 
дейността. Участието в стажове и 
дейности за работа се улеснява от 
съответните участници на пазара на 
труда, по-специално публични и 
частни служби по заетостта, 
социални партньори и търговски 

заличава се
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камари, и се заплаща от 
участващата организация. Като 
участващи организации те следва да 
кандидатстват за финансиране чрез 
компетентния изпълнителен орган 
на Европейския корпус за солидарност 
с цел да посредничат между младите 
участници и работодателите, 
предлагащи стажове и дейности за 
работа в области, свързани със 
солидарността.
_________________
21 Препоръка на Съвета от 15 март 
2018 г. относно Европейска рамка за 
качествено и ефективно чиракуване, 
ОВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Изменение 168
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Субект, който желае да участва в 
Европейския корпус за солидарност, 
следва да получи знак за качество, при 
условие че са изпълнени съответните 
условия. Процесът на присъждане на 
знак за качество трябва да се извършва 
постоянно от изпълнителните органи на 
Европейския корпус за солидарност. 
Присъденият знак за качество следва да 
се подлага на периодични проверки и 
може да бъде отнет, ако в контекста на 
извършваните проверки се установи, че 
условията, довели за неговото 
присъждане, вече не се изпълняват.

(18) Всеки субект с нестопанска цел, 
който желае да участва в Европейския 
корпус за солидарност, следва да 
получи знак за качество, при условие че 
са изпълнени съответните условия. 
Процесът на присъждане на знак за 
качество трябва да се извършва 
постоянно от изпълнителните органи на 
Европейския корпус за солидарност. 
Присъденият знак за качество следва да 
се подлага на периодични проверки и 
може да бъде отнет, ако в контекста на 
извършваните проверки се установи, че 
условията, довели за неговото 
присъждане, вече не се изпълняват.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Изменение 169
Изабела Адинолфи, Роза Д’Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Всеки субект, желаещ да 
кандидатства за финансиране, за да 
предлага дейности в рамките на 
Европейския корпус за солидарност, 
първо трябва да е получил знак за 
качество като предварително условие. 
Това изискване не се прилага за 
физически лица, търсещи финансова 
помощ от името на неформална група 
участници в Европейския корпус за 
солидарност за техните проекти за 
солидарност.

(19) Всеки субект, желаещ да 
кандидатства за финансиране, за да 
предлага дейности в рамките на 
Европейския корпус за солидарност, 
трябва да е организация с 
нестопанска цел и първо трябва да е 
получил знак за качество като 
предварително условие. Това изискване 
не се прилага за физически лица, 
търсещи финансова помощ от името на 
неформална група участници в 
Европейския корпус за солидарност за 
техните проекти за солидарност.

Or. en


