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6.3.2019 A8-0079/193

Изменение 193
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

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 

(10) От тези дейности следва да се 
възползват общностите, като 
същевременно подпомагат личностното, 
образователното, социалното и 
гражданското развитие на гражданина, 
като са под формата на доброволчество 
и стажове, предшестващи дейността 
за солидарност, проекти за 
солидарност, дейности за изграждане на 
мрежи, разработени във връзка с 
различни области, като например 
формално и неформално образование и 
самостоятелно учене, 
междукултурен диалог, социално 
приобщаване, и обучение, равенство 
между половете, 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, социално 
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, по-специално 
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дейности за солидарност следва да 
включват стабилно измерение за учене и 
обучение чрез адекватни дейности, 
които могат да се предлагат на 
участниците преди, по време на и след 
дейностите за солидарност.

мигранти и търсещи убежище лица, 
териториално сътрудничество и 
сближаване, както и трансгранично 
сътрудничество; Такива дейности за 
солидарност следва да включват 
стабилно измерение за образование, 
учене и обучение чрез адекватни 
дейности, които могат да се предлагат 
на участниците преди, по време на и 
след дейностите за солидарност.

Or. en
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Изменение 194
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

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 

(12) Стажовете в области, свързани 
със солидарността, в контекст с 
нестопанска цел могат да предложат на 
младите хора допълнителни 
възможности за отговор на ключови 
обществени предизвикателства. 
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 стажовете, и принципите, 
залегнали в Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, и 
по-специално член 27 от нея. 
Стажовете, които предшестват 
дейностите за солидарност, служат 
като трамплин за младите хора да 
могат да допринасят в значителна 
степен за обществото и да проявяват 
солидарност, компетенции и знания, 
като по този начин получават 
безценен човешки опит, което също е 
от ключово значение за появата на 
активно и ангажирано солидарно 
гражданско участие в Съюза. 
Участващите организации с 
нестопанска цел следва да 
кандидатстват за финансиране чрез 
компетентния изпълнителен орган на 
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по заетостта, социални партньори и 
търговски 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.

Европейския корпус за солидарност.

_________________
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 A8-0079/195

Изменение 195
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

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 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Следва да се обърне специално 
внимание на осигуряването на 
качеството на дейностите и на другите 
възможности, предлагани от 
Европейския корпус за солидарност, по-
специално като на участниците бъде 
предложено обучение, езикова помощ, 
застраховка, административна помощ 
и подпомагане след дейността, както и 
валидиране на знанията, уменията и 
компетенциите, придобити по време на 
опита от участието им в Европейския 
корпус за солидарност. Сигурността и 
безопасността на доброволците 
остават от изключително значение, 
като не бива да се разпределят 
доброволци за операции, които се 
извършват в точки на международни и 
вътрешни въоръжени конфликти.

(15) Следва да се обърне специално 
внимание на осигуряването на 
качеството на дейностите и на 
възможностите, предлагани от 
Европейския корпус за солидарност, а 
така също и на целта за постигане на 
приобщаване чрез тях, по-специално 
като на участниците и доброволците 
бъде предложено подходящо онлайн 
или офлайн обучение, езикова помощ, 
разумни улеснения, застраховка, 
социална подкрепа, опростени 
административни процедури и 
подпомагане преди и след дейността, 
както и валидиране на знанията, 
уменията и компетенциите, придобити 
по време на опита от участието им в 
Европейския корпус за солидарност. 
Мерките за подкрепа следва да бъдат 
разработени и предоставени в 
сътрудничество с младежките 
организации и други организации с 
нестопанска цел и организации на 
гражданското общество, за да се 
използва опитът им в тази област. 
Сигурността и безопасността на 
участниците, както и на лицата, 
които се очаква да се възползват от 
дейностите, продължават да бъдат 
от първостепенно значение. Всички 
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дейности следва да бъдат в 
съответствие с принципа за 
„ненанасяне на вреда“. Не бива да се 
разпределят участници за операции, 
които се извършват в точки на 
международни и вътрешни въоръжени 
конфликти или в обекти, които 
нарушават международните 
стандарти в областта на правата на 
човека. Дейностите, включващи пряк 
контакт с деца, следва да се 
ръководят от принципа на висшите 
интереси на детето и следва да 
водят, когато е целесъобразно, до 
извършването на цялостни проверки 
на участниците или до приемането 
на други мерки с цел да се гарантира 
закрилата на децата.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/196

Изменение 196
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

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 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Участващите организации могат 
да изпълняват няколко функции в 
рамките на Европейския корпус за 
солидарност. При изпълнение на 
приемаща функция, те ще извършват 
дейности, свързани с приема на 
участниците, включително 
организиране на дейности, напътстване 
и подкрепа за участниците по време на 
дейността за солидарност, в зависимост 
от случая. При изпълнение на 
поддържащи функции те ще извършват 
дейности, свързани с изпращането и 
подготовката на участниците преди 
заминаването им, по време и след 
дейността за солидарност, включително 
обучение и напътстване на участниците 
към местните организации след 
дейността.

(20) Участващите организации с 
нестопанска цел могат да изпълняват 
няколко функции в рамките на 
Европейския корпус за солидарност. 
При изпълнение на приемаща функция 
те ще извършват дейности, свързани с 
приема на участниците, включително 
организиране на дейности, програма за 
образование и учене, напътстване и 
подкрепа за участниците по време на 
дейността за солидарност, в зависимост 
от случая. При изпълнение на 
поддържащи функции те ще извършват 
дейности, свързани с изпращането и 
подготовката на участниците преди 
заминаването им, което включва 
солидна програма за образование и 
учене по време и след дейността за 
солидарност, включително напътстване 
на участниците към местните 
организации след дейността, с цел 
увеличаване на възможностите за 
допълнителни дейности за 
солидарност. При изпълнение на 
координационна функция 
участващите организации с 
нестопанска цел ще установяват 
връзки между организациите и ще 
улесняват обмена на участници в 
доброволческа дейност.
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6.3.2019 A8-0079/197

Изменение 197
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

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
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „дейност за солидарност“ 
означава висококачествена временна 
дейност, допринасяща за постигане на 
целите на Европейския корпус за 
солидарност, която може да бъде във 
вид на доброволчество, стажове, 
работа, проекти за солидарност и 
дейности за изграждане на мрежи в 
различни области, включително 
посочените в параграф 13, осигуряващи 
европейската добавена стойност и 
съответствие с разпоредбите относно 
здравето и безопасността;

(1) „дейност за солидарност“ 
означава леснодостъпна и 
приобщаваща висококачествена 
временна дейност от общ интерес в 
рамките на структурите на 
участваща организация с нестопанска 
цел, която има за цел да отговори на 
обществени потребности в полза на 
дадена общност, като същевременно 
насърчава личностното, 
образователното, социалното, 
гражданското и професионалното 
развитие на гражданина, проекти или 
дейности за изграждане на мрежи, 
разработени във връзка с различни 
области; дейността за солидарност 
допринася за постигане на целите на 
Европейския корпус за солидарност; 
дейността за солидарност е във вид 
на доброволчество, стажове, проекти за 
солидарност и дейности за изграждане 
на мрежи в различни области, 
включително посочените в параграф 13, 
и дейностите в съответствие с 
международните стандарти в 
областта на правата на човека и на 
политиката на Съюза, като например 
ангажимента за прекратяване на 
институционализацията на деца и 
хора с увреждания и приемането и 
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интегрирането на граждани на 
трети държави, по-специално 
мигранти и търсещи убежище лица; 
дейността за солидарност се 
характеризира с фиксиран период, 
ясни цели, съдържание, задачи, 
структура и рамка; осигуряват се 
подходяща финансова подкрепа и 
правна и социална закрила, за да се 
гарантира европейската добавена 
стойност и съответствие със 
стандартите относно здравето и 
безопасността и социалните 
стандарти;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Изменение 198
Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Анхела Валина, 
Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Хелмут Шолц, 
Елеонора Форенца
от името на групата GUE/NGL

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
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „участваща организация“ 
означава публичен или частен субект, 
независимо дали местен, регионален, 
национален или международен, на 
който е присъден знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност;

(5) „участваща организация“ 
означава публичен или частен субект с 
нестопанска цел, независимо дали 
местен, регионален, национален или 
международен, който извършва 
дейност от общ интерес и на който е 
присъден знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност;

Or. en
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Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 a) „доброволец“ означава лице, 
което се е регистрирало в портала на 
Европейския корпус за солидарност и 
изпълнява дейности в полза на 
обществото по своя собствена воля; 
тези дейности се осъществяват с 
нестопанска цел в полза на 
личностното развитие на 
доброволеца, който посвещава своето 
време и енергия в полза на общото 
благо без заплащане; доброволецът 
участва в дейност за солидарност в 
рамките на Европейския корпус за 
солидарност, предложена от 
участваща организация с нестопанска 
цел, която е сертифицирана със знак 
за качество; на доброволеца се 
възстановяват разходите, които са 
пряко свързани с неговата дейност;

Or. en


