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8.3.2019 A8-0079/204

Изменение 204
Линда Макаван, Елени Теохарус
от името на комисията по развитие

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 неудовлетворени 
обществени потребности, да допринасят 
за укрепване на общностите и 
изграждане на капацитет, 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, 
като се има предвид, че следва да се 
насърчава диалог с местните и 
регионалните органи и 
заинтересованите страни, за да се 
гарантира ориентирана към 
потребностите програма, както и да 
се насърчава доброволчеството в 
партньорските държави и да се 
добави силна стойност по отношение 
на развитието към дейностите за 
солидарност.
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8.3.2019 A8-0079/205

Изменение 205
Линда Макаван, Елени Теохарус
от името на комисията по развитие

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, 
културното, 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, 
кръгова икономика, гражданство и 
демократично участие, околна среда и 
опазване на природата, действия в 
областта на климата, предотвратяване 
на природни или предизвикани от 
човека бедствия и възстановяване след 
тях, защита на засегнати от 
бедствия уязвими групи, устойчивост, 
намаляване на бедността, 
продоволствена сигурност, 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, 
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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.

приемане и интегриране на граждани на 
трети държави, особено 
непридружавани деца, 
предотвратяване на конфликти, мир 
и помирение, права на човека, 
равенство между половете, 
териториално сътрудничество и 
сближаване, както и трансгранично 
сътрудничество. Такива 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.
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Изменение 206
Линда Макаван, Елени Теохарус
от името на комисията по развитие

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) 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 в 
съответствие със съществуващите 
схеми за сертифициране. Процесът на 
присъждане на знак за качество 
следва да бъде опростен за вече 
сертифицираните организации, по-
конкретно в рамките на текущата 
инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“ и за страните 
по рамковите споразумения за 
партньорство на Генерална дирекция 
„Европейска гражданска защита и 
европейски операции за хуманитарна 
помощ“ на Комисията. Този процес 
следва надлежно да отчита сходни 
процеси, провеждани съгласно 
Регламент (ЕС) № 375/2014, 
Регламент (ЕС) 2018/1475 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a, както и Регламент (ЕО) 
№ 1257/96 на Съвета1б. Присъденият 
знак за качество следва да се подлага на 
периодични проверки и може да бъде 
отнет, ако в контекста на извършваните 
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проверки се установи, че условията, 
довели за неговото присъждане, вече не 
се изпълняват. 

______________________
1а Регламент (ЕС) 2018/1475 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 2 октомври 2018 г. за установяване 
на правната рамка на Европейския 
корпус за солидарност и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1288/2013, 
Регламент (ЕС) № 1293/2013 и 
Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 
4.10.2018 г., стр. 1).
1б Регламент (ЕО) № 1257/96 на 
Съвета от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (ОВ L 163, 
2.7.1996 г., стр. 1).
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Изменение 207
Линда Макаван, Елени Теохарус
от името на комисията по развитие

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 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Европейският корпус за 
солидарност е предназначен за млади 
хора на възраст между 18 и 30 години, а 
за участието в дейностите, предлагани 
от Европейския корпус за солидарност, 
следва да се изисква предварителна 
регистрация в портала на Европейския 
корпус за солидарност.

(27) Европейският корпус за 
солидарност е предназначен главно за 
млади хора на възраст между 18 и 30 
години, докато потребностите и 
конкретните условия във връзка с 
хуманитарната помощ в трети 
държави може да обосновават 
участието на по-възрастни експерти. 
За участието в дейностите, предлагани 
от Европейския корпус за солидарност, 
следва да се изисква предварителна 
регистрация в портала на Европейския 
корпус за солидарност.
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8.3.2019 A8-0079/208

Изменение 208
Линда Макаван, Елени Теохарус
от името на комисията по развитие

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 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел 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-голямо сближаване, 
солидарност и демокрация в Съюза, 
като същевременно се даде отговор на 
обществените предизвикателства, като 
се положат специални усилия за 
насърчаване на социалното 
приобщаване.

1. Общата цел на Европейския 
корпус за солидарност е да се повиши 
ангажираността на младите хора и на 
организациите по отношение на 
достъпни и висококачествени 
нестопански дейности за солидарност, 
като начин да се допринесе за по-голямо 
сближаване, солидарност, мир и 
демокрация в Съюза и извън него, 
бележейки напредък в постигането на 
целите за устойчиво развитие, като 
същевременно се даде отговор на 
обществените и хуманитарните 
предизвикателства на местно равнище, 
особено в областта на намаляването 
на риска от природни и предизвикани 
от човека бедствия, извънредни 
ситуации в нестабилни държави и 
държави след конфликт, като се 
положат специални усилия за 
насърчаване на социалното 
приобщаване.
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