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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия предложи наскоро създаденият Европейски корпус за 
солидарност за младите хора да се обедини с инициативата „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“/„Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ“, 
който беше създаден през 2014 г. и се основава на член 214 от ДФЕС, който осигурява 
правното основание за предоставянето на хуманитарна помощ. 

Създаването на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ е изискване 
на Договора и цели да допринесе за осигуряването на свързана с конкретните 
потребности хуманитарна помощ и за укрепването на капацитета и устойчивостта на 
уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави. Въпреки потенциала 
си в много отношения, инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ 
стартира много бавно, като броят на доброволците остана далеч по-малък от този, 
който Комисията се надяваше първоначално да достигне, а междинните оценители 
отбелязаха, че участието на партньорите от хуманитарния сектор не беше в 
необходимата степен. Задължителното сертифициране на организациите, 
заинтересовани от участие в инициативата, се базира на дълга и обременяваща 
процедура. В резултат на това броят на доброволците достигна значително (но все още 
твърде ниско) равнище едва през 2017 г. Поради това пълният потенциал на 
инициативата продължава да бъде труден за оценяване и очевидно остава неизползван. 

Въпреки това повечето заинтересовани страни изглежда приветстват сливането на 
инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ с Европейския корпус за 
солидарност, който тя може да допълни, по-конкретно чрез осигуряването на 
доброволчески опит извън Съюза с хуманитарна насоченост. Ако бъде адекватно 
популяризирано, това сливане би трябвало да осигури важен трамплин за младите хора, 
които се интересуват от професионална кариера в хуманитарния сектор, и ценен входен 
пункт към доброволчеството и гражданското участие, както и да стимулира интереса 
към глобалните хуманитарни предизвикателства в по-общ план. 

Освен това следва да се запази възможността хуманитарни организации с нестопанска 
цел и старши специалисти да се възползват от възможностите за обучение и 
финансиране, ако желаят да участват в новата програма. Поради това докладчикът 
препоръчва да не се прилага общата горна възрастова граница от 30 години по 
направлението, което се основава на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“, за да се даде възможност на по-опитни лица да допринесат за хуманитарната 
помощ на доброволен принцип, по-конкретно тъй като е възможно те да се нуждаят от 
специфично обучение преди изпращането си на терен. 

Както беше посочено по-горе, акредитацията на организациите за участие в 
инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ е тромава и се оказа основна 
пречка за достигането на значителен брой доброволци. Ето защо ще бъде важно 
организациите, които вече са акредитирани, да не бъдат подлагани отново на подобен 
процес след влизането в сила на новия регламент. Освен това опростените и стройни 
процедури за новия знак за качество за участващите организации са основен проблем. 

Комисията по развитие трябва също така да се увери, че разпоредбите относно 
действията в рамките на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ 
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(глава IV), за които комисията по развитие има изключителна компетентност, 
гарантират взаимно допълване и съгласуваност с другите дейности на ЕС в областта на 
хуманитарната помощ и с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ. Това 
направление на бъдещата програма трябва да се изпълнява при пълно зачитане на 
хуманитарните принципи и да бъде интегрирано в свързана с конкретните потребности, 
координирана и ефективна хуманитарна помощ. 

Във връзка с това докладчикът по становище вижда най-голям потенциал в действията, 
които се фокусират върху изграждането на организационен и местен капацитет, 
устойчивостта и действията за установяване на връзка между помощ, възстановяване и 
развитие, насочени към връзката между хуманитарните действия и развитието, 
намаляването на риска от бедствия и подготвеността за тях, и в по-общ план –
повишаването на осведомеността и комуникацията относно хуманитарните нужди и 
принципи.

И на последно място, що се отнася до разпоредбите, за които комисията по развитие 
споделя правомощия с комисията по култура по настоящото законодателно 
предложение, комисията по развитие счита, че като цяло следва да се постави по-силен 
акцент върху устойчивото развитие, принципа никой да не бъде изоставен, 
изкореняването на бедността, правата на човека и равенството между половете.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по култура и образование да вземе 
предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Предвид значителното 
увеличаване на хуманитарните кризи 
и глобалните извънредни ситуации и с 
оглед на засилването на 
насърчаването на солидарността и 
видимостта на хуманитарната 
помощ сред гражданите на Съюза, е 
необходимо да се развива солидарност 
между държавите членки и с трети 
държави, засегнати от природни и 
предизвикани от човека бедствия.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Хуманитарната помощ се 
основава на принципите на 
безпристрастност, неутралност и 
недискриминация, залегнали в 
международното хуманитарно право 
и в правото на Съюза. 
Хуманитарната помощ осигурява 
свързана с конкретните потребности 
спешна реакция, насочена към 
опазването на живота, 
предотвратяването и облекчаването 
на човешкото страдание и 
запазването на човешкото 
достойнство, както и осигуряването 
на защита на уязвимите групи, 
засегнати от природни или 
предизвикани от човека бедствия. 
Намаляването на риска от бедствия 
и подготвеността за тях чрез 
дейности за изграждане на 
капацитет и устойчивост също са 
основни елементи на хуманитарната 
помощ.

Изменение 3

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 

заличава се
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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.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В своето съобщение от 
7 декември 2016 г.1, озаглавено 
„Европейски корпус за солидарност“, 
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 на 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. 

заличава се

__________________

1 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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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Доброволчеството е конкретен 
и ясен израз на солидарност, който 
дава на хората възможност да 
посветят своите знания, умения и 
време в услуга на обществото, 
местните общности или други 
човешки същества, без да са водени 
от паричен интерес.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Помощта за хора и общности 
извън Съюза, които са изправени пред 
бедствия или които са особено 
уязвими при бедствия и се нуждаят 
от хуманитарна помощ, въз основа на 
основните принципи на неутралност, 
човечност, независимост и 
безпристрастност, е важен израз на 
солидарност. Финансовите средства 
следва да отразяват този принцип и 
да позволяват участието на най-
малко 5000 доброволци в подкрепа на 
операции за хуманитарна помощ.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Участващите доброволци и 
организациите, изпълняващи 
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действия по линия на Европейския 
доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ, следва да спазват 
принципите, установени в 
Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Съществува необходимост от 
доразвиване на солидарността с 
жертвите на кризи и бедствия в 
трети държави, както и от 
повишаване на степента на 
осведоменост и видимостта на 
хуманитарната помощ и като цяло –
на доброволческата дейност сред 
гражданите на Съюза като дейност 
през целия живот.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Съюзът и държавите членки 
поеха ангажимент да изпълнят 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и целите за устойчиво 
развитие, както във вътрешен план, 
така и чрез външни действия.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 4 e (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) В своите заключения от 19 май 
2017 г. относно практическото 
осъществяване на връзката между 
хуманитарните действия и 
развитието Съветът призна 
необходимостта от повишаване на 
устойчивостта чрез по-успешно 
свързване на хуманитарната помощ и 
сътрудничеството за развитие и от 
по-нататъшно укрепване на 
оперативните връзки между 
допълващите се подходи на 
хуманитарната помощ, 
сътрудничеството за развитие и 
предотвратяването на конфликти. 

Изменение 11

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, включително 
на тези, които са уязвими и с по-
малко възможности, 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, културно, 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.

Изменение 12

Предложение за регламент
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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.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Сертифицирането на 
изпращащите и приемащите 
организации, извършено в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 375/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета1a, не следва да се дублира 
в рамките на новата програма 
„Европейски корпус за солидарност“, 
а еквивалентността следва да бъде 
призната при прилагането на 
настоящия регламент от 2021 г. 
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нататък.

____________________

1a 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). 

Изменение 14

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, 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, културно, 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.

Изменение 15
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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 
обучение чрез адекватни дейности, 
които могат да се предлагат на 
участниците преди, по време на и след 
дейностите за солидарност.

(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, 
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 
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време на и след дейностите за 
солидарност.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Доброволческите дейности 
(както в Съюза, така и извън него) 
предоставят възможности за натрупване 
на богат опит в контекста на 
неформалното и самостоятелното учене, 
което спомага за личностното, 
социално-образователното и 
професионалното развитие на младите 
хора, активно гражданско участие и 
пригодност за заетост. Доброволческите 
дейности не бива да оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
потенциална или съществуваща платена 
професионална дейност, както и да не се 
разглеждат като заместител на такава 
дейност. Комисията и държавите членки 
следва да си сътрудничат по отношение 
на доброволчеството политики в 
областта на младежта чрез отворения 
метод на координация.

(11) Доброволческите дейности 
(както в Съюза, така и извън него) 
предоставят възможности за натрупване 
на богат опит в контекста на 
неформалното и самостоятелното учене, 
което спомага за личностното, 
културното, социално-образователното 
и професионалното развитие на младите 
участници, както и тяхното чувство 
за отговорност, активно гражданско 
участие и пригодност за заетост. 
Доброволческите дейности не бива да 
оказват неблагоприятно въздействие 
върху потенциална или съществуваща 
платена професионална дейност, както и 
да не се разглеждат като заместител на 
такава дейност. Доброволческите 
дейности в рамките на програмата 
„Европейски корпус за солидарност“ 
следва също така да целят да 
допълват съществуващите местни, 
регионални и национални 
доброволчески схеми, когато такива 
схеми са налице. Комисията и 
държавите членки следва да си 
сътрудничат по отношение на 
политиките в областта на
доброволческата дейност за младежта 
чрез отворения метод на координация.
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Изменение 17

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 рамка за качество на 
стажовете1. 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 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.

(12) Стажовете и работата в области, 
свързани със солидарността, могат да 
предложат на младите хора, 
включително на младите хора с 
увреждания и тези с по-малко 
възможности, 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, 
включително в рамките на 
организации с нестопанска цел и в 
социалния и хуманитарния сектор. 
Условията за стажове, предлагани по 
линия на Европейския корпус за 
солидарност, спазват принципите за 
качество, описани в Препоръката на 
Съвета относно рамка за качество на 
стажовете1, и принципите, залегнали в 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания. 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 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 
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цел да посредничат между младите 
участници и работодателите, 
предлагащи стажове и дейности за 
работа в области, свързани със 
солидарността.

__________________ __________________

1 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.

1 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.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Инициативността на младите 
хора е важен актив за обществото и за 
пазара на труда. Европейският корпус за 
солидарност допринася за поощряване 
на този аспект като предлага на младите 
хора възможност да създават и 
реализират собствени проекти, насочени 
към конкретни предизвикателства в 
полза на техните местни общности. 
Такива проекти са възможност за 
изпробване на идеи и за поощряване на 
младите хора да бъдат сами двигатели 
на дейности за солидарност. Проектите 
също така служат за трамплин към 
бъдещо участие в дейности за 
солидарност и са първата крачка към 
насърчаване на участниците в 
Европейския корпус за солидарност да 
работят като самонаети лица или да 
създават сдружения, неправителствени 
организации или други органи, 
действащи в области, свързани със 
солидарността, с дейностите с 
нестопанска цел и с младежта.

(13) Инициативността на младите 
хора е важен актив за обществото и за 
пазара на труда. Европейският корпус за 
солидарност допринася за поощряване 
на този аспект като предлага на младите 
хора възможност да създават и 
реализират собствени проекти, насочени 
към конкретни предизвикателства в 
полза на техните местни общности, 
както и най-нуждаещите се лица в 
обществото. Такива проекти са 
възможност за изпробване на идеи и за 
поощряване на младите хора да бъдат 
сами двигатели на дейности за 
солидарност. Проектите също така 
служат за трамплин към бъдещо участие 
в дейности за солидарност и са първата
крачка към насърчаване на участниците 
в Европейския корпус за солидарност да 
продължат да бъдат активни 
граждани като доброволци или като 
служители в сдружения или да 
създават сдружения, неправителствени 
организации или други органи, 
действащи в области, свързани със 
солидарността, с дейностите с 
нестопанска цел и с младежта.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Доброволците могат да 
допринасят за укрепването на 
капацитета на Съюза за 
предоставяне на свързана с 
конкретните потребности и 
основаваща се на принципи 
хуманитарна помощ и да допринасят 
за повишаването на ефективността 
на сектора на хуманитарна дейност, 
когато са подбрани, обучени и 
подготвени за изпращане на терен по 
подходящ начин, така че да се 
гарантира, че притежават 
необходимите умения и 
компетентност да помагат по най-
ефективен начин на нуждаещите се и 
при условие че могат да разчитат на 
достатъчна подкрепа и надзор на 
място. Ето защо ролята на 
висококвалифицираните, добре 
обучени и опитни 
обучители/наставници на място е от 
изключително значение за приноса 
към ефективността на 
хуманитарната реакция, както и за 
оказването на подкрепа на 
доброволците.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Националните агенции следва 
да насърчават бившите доброволци да 
стават посланици на Европейския 
корпус за солидарност, за да споделят 
своя опит чрез младежки 
организации, учебни заведения и 
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семинари. Като посланици те ще 
участват в обучението на бъдещите 
кандидати, като по този начин ще 
допринесат за популяризирането на 
програмата. За тази цел 
националните агенции следва да 
предоставят подкрепа на 
доброволците.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Гарантирането на успешното 
изпълнение на Европейския корпус за 
солидарност изисква по-голяма 
видимост и осведоменост и по-
нататъшно насърчаване на 
наличните възможности за 
финансиране чрез информационни 
кампании (включително годишен 
информационен ден за Европейския 
корпус за солидарност) и динамични 
средства за комуникация със силен 
акцент върху социалните медии, като 
се гарантира възможно най-голяма 
осведоменост сред целевите групи, 
както граждани, така и организации.

Изменение 22

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 

(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 
(онлайн, ако не е възможно по друг 
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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.

начин), 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.
Подходящото обучение, сигурността и 
безопасността на доброволците остават 
от изключително значение и следва да 
подлежат на редовен обмен на 
информация и оценка на риска, по-
конкретно по отношение на 
Европейския доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ. Не бива да се 
разпределят доброволци за операции, 
които се извършват в точки на 
международни и вътрешни въоръжени 
конфликти. Следва също така да се 
обърне дължимото внимание на 
безопасността и интересите на 
децата и другите уязвими лица, които 
са в контакт с доброволците. 
Дейностите, включващи пряк 
контакт с деца, следва да се 
ръководят от принципа на висшите 
интереси на детето и следва да 
подлежат, когато е целесъобразно, на 
цялостни проверки или други мерки с 
цел да се гарантира закрилата на 
децата.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Принципите на Съюза за 
предоставяне на равни възможности 
и недопускане на дискриминация 
следва да бъдат изцяло зачитани на 
всички етапи от изпълнението на 
Европейския корпус за солидарност, в 
т.ч. набелязването и подбора на 
участващите доброволци и 
организации.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се гарантира влиянието на 
дейностите в Европейския корпус за 
солидарност върху личностното, 
образователното, социалното, 
гражданското и професионалното 
развитие на участниците, знанията, 
уменията и компетенциите, които са 
учебните резултати, придобити по време 
на тези дейности, следва да бъдат 
установени и документирани по 
подходящ начин, в съответствие с 
националните условия и особености, 
както се препоръчва в Препоръка на 
Съвета от 20 декември 2012 г. относно 
валидирането на неформалното и 
самостоятелното учене22.

(16) За да се гарантира влиянието на 
дейностите в Европейския корпус за 
солидарност върху личностното, 
образователното, социалното, 
културното, гражданското и 
професионалното развитие на 
участниците, знанията, уменията и 
компетенциите, които са учебните 
резултати, придобити по време на тези 
дейности, следва да бъдат установени и 
документирани по подходящ начин, в 
съответствие с националните условия и 
особености, както се препоръчва в 
Препоръка на Съвета от 
20 декември 2012 г. относно 
валидирането на неформалното и 
самостоятелното учене22.

_________________ _________________

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 
2012 г. относно валидирането на 
неформалното и самостоятелното учене 
(ОВ С 22.12.2012 г., стр. 1—5).

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 
2012 г. относно валидирането на 
неформалното и самостоятелното учене 
(ОВ С 22.12.2012 г., стр. 1—5).

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Националните агенции следва 
също така да насърчават младите 
доброволци да стават посланици на 
програмата „Европейски корпус за 
солидарност“, за да споделят своя 
опит чрез младежки мрежи, учебни 
заведения и семинари. Бившите 
доброволци/посланици биха могли 
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също така да допринасят за 
обученията на бъдещите кандидати.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Знак за качество следва да 
гарантира, че участващите организации 
спазват принципите и изискванията на 
Хартата на Европейския корпус за 
солидарност по отношение на техните 
права и отговорности за всички етапи от 
дейностите за солидарност. 
Получаването на знак за качество е 
предварително условие, но не следва да 
води автоматично до финансиране по 
линия на Европейския корпус за 
солидарност.

(17) Знак за качество следва да 
гарантира, че участващите организации 
спазват ценностите, принципите и 
целите на Съюза, както и принципите 
и изискванията на Хартата на 
Европейския корпус за солидарност по 
отношение на техните права, 
безопасност и отговорности за всички 
етапи от дейностите за солидарност. 
Получаването на знак за качество е 
предварително условие, но не следва да 
води автоматично до финансиране по 
линия на Европейския корпус за 
солидарност.

Изменение 27

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 
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хуманитарна помощ“ и за страните 
по рамковите споразумения за 
партньорство на ГД „Европейска 
гражданска защита и европейски 
операции за хуманитарна помощ“ 
(ECHO). 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) 
№ 1257/961б на Съвета. 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 до неговото присъждане, вече не 
се изпълняват. Административната 
тежест, както във връзка с 
присъждането на знак за качество, 
така и с процеса на проверка, следва 
да бъде сведена до минимум, за да се 
гарантира равен достъп и да се 
избегне обезсърчаването на по-
малките организации да участват.

______________________

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 28

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) За да се повиши прозрачността 
на процеса на изпълнение и да се 
увеличи ефективността на 
програмата „Европейски корпус за 
солидарност“, Комисията следва да 
провежда редовни консултации с 
основните заинтересовани страни, 
включително с участващите 
организации и други заинтересовани 
организации на гражданското 
общество, включително младежки 
мрежи и национални младежки 
съвети, както и мрежи, 
представляващи работодателите и 
синдикалните организации.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Постоянно следва да се развива 
порталът на Европейския корпус за 
солидарност, за да се осигури лесен 
достъп до корпуса и „обслужване на 
едно гише“ за интересуващите се —
както граждани, така и организации —
във връзка, между другото, с 
регистрацията, идентификацията и 
съчетаването на профили и 
възможности, дейностите за изграждане 
на мрежи и виртуалния обмен, онлайн 
обучението, езиковата помощ и 
подпомагането след дейността, както и 
други полезни функционалности, които 
могат да станат необходими в бъдеще.

(23) Постоянно следва да се развива 
порталът на Европейския корпус за 
солидарност, за да се осигури лесен 
достъп до корпуса за всички 
потребители, в съответствие с 
изискванията за достъпност на 
Директива (ЕС) 2016/2102 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a, и „обслужване на едно гише“ 
за интересуващите се — както 
граждани, така и организации — във 
връзка, между другото, с регистрацията, 
идентификацията и съчетаването на 
профили и възможности, дейностите за 
изграждане на мрежи и виртуалния 
обмен, онлайн обучението, езиковата 
помощ и подпомагането след дейността 
(онлайн, ако не е възможно по друг 
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начин), както и други полезни 
функционалности, които могат да 
станат необходими в бъдеще.  Що се 
отнася до изпращанията на терен в 
подкрепа на дейности за хуманитарна 
помощ и дългия срок между 
кандидатстването и изпращането на 
терен на доброволеца, участниците в 
дейности за хуманитарна помощ не 
следва да се сблъскват с 
допълнителни пречки в сравнение с 
участниците в други области.

_______________________

1а Директива (ЕС) 2016/2102 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 октомври 2016 г. относно 
достъпността на уебсайтовете и 
мобилните приложения на 
организациите от обществения 
сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1). 

Изменение 30

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 35
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. Следва да се 
отдели специално внимание на 
равенството между половете от 
гледна точка на насърчаването и 
улесняването на равното участие на 
жените и мъжете.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Принципите на Съюза за 
предоставяне на равни възможности 
и недопускане на дискриминация 
предполагат, че гражданите на Съюза 
и дългосрочно пребиваващите в Съюза 
лица от всички възрасти и поприща 
следва да могат да се ангажират с 
активно гражданско участие.
Предвид специфичните 
предизвикателства на 
хуманитарната дейност, 
участниците в инициативата 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“ следва да са на възраст най-
малко 18 години и да представляват 
широк спектър от профили и 
поколения, чиито умения са от 
значение за успешното провеждане на 
такива хуманитарни операции.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Специално внимание трябва да 
се обърне на осигуряването на 
достъпност до дейностите, подпомагани 
от Европейския корпус за солидарност, 
за всички млади хора, особено за онези, 
които са в най-неравностойно 
положение. По тази причина следва да 
бъдат въведени мерки, насърчаващи 
социалното приобщаване, участието на 
млади хора в неравностойно положение, 
и такива с цел да се вземат предвид 
ограниченията, дължащи се на 

(28) Специално внимание трябва да 
се обърне на осигуряването на 
достъпност до дейностите, подпомагани 
от Европейския корпус за солидарност, 
за всички млади хора, особено за онези, 
които са в най-неравностойно 
положение и уязвими, включително 
кандидатите за доброволческа работа 
с увреждания. По тази причина следва 
да бъдат въведени мерки, насърчаващи 
социалното приобщаване, обучението, 
участието на млади хора в 
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периферното местоположение на редица 
селски райони и на най-отдалечените 
райони на Съюза и на отвъдморските 
страни и територии. Също така 
участващите държави трябва да положат 
усилия да приемат всички подходящи 
мерки за премахване на правните и 
административните пречки за доброто 
функциониране на Европейския корпус 
за солидарност. Това би следва да реши, 
когато е възможно и без да се засягат 
достиженията на правото от Шенген и 
законодателството на Съюза за влизане 
и пребиваване на граждани на трети 
държави, административните проблеми, 
които създават затруднения при 
получаването на визи и разрешения за 
пребиваване, както и издаването на 
европейска здравноосигурителна карта в 
случай на трансгранични дейности в 
рамките на Европейския съюз.

неравностойно положение, и такива с 
цел да се вземат предвид ограниченията, 
дължащи се на периферното 
местоположение на редица селски 
райони и на най-отдалечените райони на 
Съюза и на отвъдморските страни и 
територии. Също така участващите 
държави трябва да положат усилия да 
приемат всички подходящи мерки за 
премахване на правните и 
административните пречки за доброто 
функциониране на Европейския корпус 
за солидарност. Това би следва да реши, 
когато е възможно и без да се засягат 
достиженията на правото от Шенген и 
законодателството на Съюза за влизане 
и пребиваване на граждани на трети 
държави, административните проблеми, 
които създават затруднения при 
получаването на визи и разрешения за 
пребиваване, както и издаването на 
европейска здравноосигурителна карта в 
случай на трансгранични дейности в 
рамките на Европейския съюз.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Особено внимание и подкрепа 
следва да бъдат предоставени на 
капацитета на приемащите 
партньорски организации в трети 
държави и на необходимостта да се 
интегрира доброволческата дейност в 
местния контекст и да се улесни 
взаимодействието на доброволците с 
местните участници в сферата на 
хуманитарната помощ, приемащата 
общност и гражданското общество.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В съответствие със Съобщението 
на Комисията „Засилено и обновено 
стратегическо партньорство с най-
отдалечените региони на Съюза“1

програмата следва да отчита 
специфичната ситуация на тези региони. 
Ще бъдат предприети мерки за 
увеличаване на участието на най-
отдалечените региони във всички 
дейности. Тази мерки ще бъдат 
наблюдавани редовно и оценявани. 

(35) В съответствие със Съобщението 
на Комисията „Засилено и обновено 
стратегическо партньорство с най-
отдалечените региони на Съюза“1

програмата следва да отчита 
специфичната ситуация и 
потребностите на тези региони, и 
особено развитието на 
политическата, икономическата и 
социалната обстановка, и по-
конкретно равнището на 
младежката безработица, за да се 
създадат условия за по-добро 
сътрудничество по най-ефективен и 
прост начин. Ще бъдат предприети 
мерки за увеличаване на участието на 
най-отдалечените региони във всички 
дейности. Тази мерки ще бъдат 
наблюдавани редовно и оценявани. 

__________________ __________________

1 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка –
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“, COM(2017) 623 final.

1 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка –
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“, COM(2017) 623 final.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се постигнат в по-голяма 
степен целите на програмата, 
Комисията, държавите членки и 
националните агенции следва да работят 

(39) За да се постигнат в по-голяма 
степен целите на програмата, 
Комисията, държавите членки и 
националните агенции следва да работят 
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в тясно сътрудничество в партньорство 
с неправителствени организации, 
младежки организации и местни 
участници с опит в дейности за 
солидарност.

в тясно сътрудничество в партньорство 
с националните правителства,
неправителствени организации, 
младежки организации, частния 
сектор и местни участници с опит в 
дейности за солидарност, в 
съответствие със съществуващите 
национални и регионални 
доброволчески програми.

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За да се осигурят добро 
финансово управление и правна 
сигурност във всяка участваща държава, 
всеки национален орган следва да 
определи независим одитен орган. 
Когато е възможно и с цел постигане на 
максимална ефективност независимият 
одитен орган може да бъде същият като 
този, определен за дейностите, посочени 
в [Глава III на новия регламент за 
програмата „Еразъм“].

(42) За да се осигурят добро 
финансово управление, оптимизация 
на разходите и правна сигурност във 
всяка участваща държава, всеки 
национален орган следва да определи 
независим одитен орган. Когато е 
възможно и с цел постигане на 
максимална ефективност независимият 
одитен орган може да бъде същият като 
този, определен за дейностите, посочени 
в [Глава III на новия регламент за 
програмата „Еразъм“].

Изменение 37

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 

(1) „дейност за солидарност“ 
означава лесно достъпна,
висококачествена, приобщаваща и 
адекватно финансирана 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 
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добавена стойност и съответствие с 
разпоредбите относно здравето и 
безопасността;

области, включително посочените в 
параграф 13, осигуряващи европейската 
добавена стойност и съответствие с 
разпоредбите относно здравето и 
безопасността;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „регистриран кандидат“ означава 
лице на възраст между 17 и 30 години, 
което пребивава законно в участваща 
държава и се е регистрирало на портала 
на Европейския корпус за солидарност, 
за да изрази интерес към участие в 
дейност за солидарност, но все още не 
участва в такава дейност;

(2) „регистриран кандидат“ означава 
лице, което се е регистрирало на 
портала на Европейския корпус за 
солидарност, за да изрази интерес към 
участие в дейност за солидарност, но 
все още не участва в такава дейност; 

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „участник“ означава лице на 
възраст между 18 и 30 години, което се 
е регистрирало в портала на 
Европейския корпус за солидарност и 
участва в дейност за солидарност в 
рамките на Европейския корпус за
солидарност;

(3) „участник“ означава лице, което 
се е регистрирало в портала на 
Европейския корпус за солидарност и 
участва в дейност за солидарност в 
рамките на Европейския корпус за 
солидарност; за дейности, различни от 
посочените в глава IV, участниците 
са лица на възраст между 18 и 
35 години;
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „млади хора с по-малко 
възможности“ означава млади хора, 
изправени пред известни пречки, които 
възпрепятстват реалния им достъп до 
възможности по програмата поради 
икономически, социални, културни, 
географски или здравословни причини 
или поради увреждания и
образователни затруднения;

(4) „млади хора с по-малко 
възможности“ означава млади хора, 
изправени пред известни препятствия, 
които в отсъствието на 
допълнителна и специално съобразена 
подкрепа затрудняват реалния им 
достъп до възможности по програмата 
поради икономически, социални, 
културни, географски или здравословни 
причини или поради образователни 
затруднения и увреждания, 
включително дългосрочни физически, 
умствени, интелектуални или 
сетивни увреждания, признати от 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „доброволчество“ означава 
дейност за солидарност, която се 
осъществява като доброволна неплатена 
дейност за период до 12 месеца.

(6) „доброволчество“ означава 
дейност за солидарност, която се 
осъществява като доброволна неплатена 
дейност за период до 12 месеца, като 
дава на хората възможност да 
посветят своите знания, умения и 
време в услуга на обществото, 
общността или други човешки 
същества, без да са водени от паричен 
интерес.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „стаж“ означава дейност за 
солидарност за период от два до шест 
месеца, с възможност за еднократно 
подновяване и за максимален срок от 12 
месеца, която се предлага и заплаща от 
участващата организация, приемаща 
участника в Европейския корпус за 
солидарност;

(7) „стаж“ означава дейност за 
солидарност за период от два до шест 
месеца, с възможност за еднократно 
подновяване и за максимален срок от 12 
месеца, която се предлага и заплаща от 
участващата организация, приемаща 
участника в Европейския корпус за 
солидарност, и която включва 
компонент за учене;

Изменение 43

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 и 
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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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретната цел на програмата е 
да се предоставят на младите хора, 
включително на тези с по-малко 
възможности, леснодостъпни 
възможности за участие в дейности за 
солидарност в Европа и чужбина, като 
същевременно се подобряват и 
надлежно валидират техните 
компетенции и се улеснява тяхната 
пригодност за заетост и преходът им 
към пазара на труда.

2. Конкретната цел на програмата е 
да се предоставят на младите хора, 
включително на лицата с увреждания 
и на тези с по-малко възможности, 
леснодостъпни възможности за участие 
в дейности за солидарност в Европа и 
чужбина, като същевременно се 
подобряват и надлежно валидират 
тяхната междукултурна 
осведоменост и техните 
професионални и граждански
компетенции и се улеснява тяхната 
пригодност за заетост и преходът им 
към пазара на труда.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) участието на младите хора в 
дейности за солидарност, преодоляващи 
предизвикателства пред обществото, 
както е посочено в член 6;

a) участието на младите хора в 
дейности за солидарност, преодоляващи 
предизвикателства пред обществото и 
усилията за постигане на целите за 
устойчиво развитие, както е посочено 
в член 6;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Участие на млади хора в 
дейности за солидарност, свързани с 
хуманитарна помощ (Европейски 
доброволчески корпус за хуманитарна 

б) Участие на млади хора и хора с 
опит в дейности за солидарност, 
свързани с хуманитарна помощ 
(Европейски доброволчески корпус за 
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помощ), както е посочено в член 10. хуманитарна помощ), както е посочено 
в член 10, и в действия на 
територията на Съюза и извън нея, 
насочени към изграждането на 
капацитет за хуманитарна помощ в 
приемащите организации в трети 
държави, както е посочено в член 11.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Годишната работна програма, 
приета съгласно член 18, включва 
списък с дейности, които са 
потенциално вредни за участниците, 
бенефициерите и обществото, или са 
неподходящи за участниците, които
не следва да бъдат извършвани в 
рамките на програмата или които 
следва да подлежат на специално 
обучение, цялостни проверки или 
други мерки.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) укрепване на капацитета на 
участващите организации да предлагат 
качествени проекти на растящ брой 
участници в Европейския корпус за 
солидарност;

a) укрепване на капацитета на 
участващите организации и на техните 
местни партньори да сътрудничат и
да предлагат качествени проекти на 
растящ брой участници в Европейския 
корпус за солидарност;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) привличане на нови участници, 
както младежи, така и участващи 
организации;

б) привличане на нови участници, 
както младежи, така и лица с известен 
опит с инициативата „Доброволци на 
ЕС за хуманитарна помощ“, и
участващи организации;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) създаването, поддръжката и 
актуализирането на портала на 
Европейския корпус за солидарност и 
други уместни онлайн услуги, както и 
необходимите информационни системи 
за поддръжка и онлайн инструменти.

г) създаването, поддръжката и 
актуализирането на портала на 
Европейския корпус за солидарност и 
други уместни онлайн услуги, както и 
необходимите информационни системи 
за поддръжка и онлайн инструменти в 
съответствие с изискванията за 
достъпност на Директива (ЕС) 
2016/2102.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейностите, изпълнявани по 
направление „Европейски 
доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ“, допринасят в частност за 
предоставянето на хуманитарна помощ 
въз основа на нуждите, насочена към 
запазването на човешки живот, 
предотвратяването и облекчаването на 
човешко страдание и запазването на 
човешкото достойнство и за укрепване 
на капацитета и устойчивостта на 
общности, които са уязвими и засегнати 
от бедствия.

1. Дейностите, изпълнявани по 
направление „Европейски 
доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ“, допринасят в частност за 
предоставянето на хуманитарна помощ 
въз основа на нуждите, насочена към 
запазването на човешки живот, 
предотвратяването и облекчаването на 
човешко страдание и запазването на 
човешкото достойнство в контекста на 
природни и предизвикани от човека 
бедствия и за укрепване на капацитета 
и устойчивостта на общности, които са 
уязвими, нестабилни или засегнати от 
природни или предизвикани от човека
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бедствия, и за улесняване на прехода 
от хуманитарна реакция към 
дългосрочно устойчиво и 
приобщаващо развитие.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейностите в тази глава се 
извършват в съответствие с 
принципите на хуманитарната помощ 
— човечност, неутралност, 
безпристрастност и независимост.

2. Дейностите в тази глава се 
извършват в съответствие с 
Европейския консенсус относно 
хуманитарната помощ, в подкрепа на 
основните принципи на хуманитарната 
помощ — човечност, неутралност, 
безпристрастност и независимост, като 
същевременно се потвърждава 
категоричният ангажимент на 
Съюза да прилага основаващ се на 
потребностите подход, без 
дискриминация между или в рамките 
на засегнатото население и при 
спазване на международното право.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Хуманитарната помощ от 
Съюза се предоставя в ситуации, в 
които могат да действат и други 
инструменти, свързани със 
сътрудничеството за развитие, 
управлението на кризи и 
гражданската защита. Европейският 
доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ работи съгласувано и при 
взаимно допълване, като се избягва 
припокриване с други свързани 
политики и инструменти на Съюза, и 
по-специално политиката на Съюза 
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за хуманитарната помощ, 
политиката за сътрудничество за 
развитие и Механизма за гражданска 
защита на Съюза.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато насърчават 
последователен международен 
отговор при хуманитарни кризи, 
действията по настоящата глава са в 
съответствие с действията, 
координирани от Службата на 
Организацията на обединените нации 
за координация по хуманитарни 
въпроси.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Европейският доброволчески 
корпус за хуманитарна помощ 
допринася за по-широко интегриране 
на свързаните с пола аспекти в 
хуманитарната помощ на Съюза, 
като се насърчава подходяща 
хуманитарна реакция в отговор на 
специфичните потребности на 
жените. Специално внимание се 
отделя на сътрудничеството с 
женски организации и мрежи с цел да 
се насърчава участието и 
ръководната роля на жените в 
хуманитарната помощ и да се 
използват техните способности и 
експертни знания за подпомагане на 
възстановяването, укрепването на 
мира, намаляването на риска от 
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бедствия и изграждането на 
устойчивост на засегнатите 
общности.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Конкретните условия за 
изпращане на терен се определят в 
тясна консултация с приемащите 
организации, в договор между 
изпращащите организации и 
Европейския доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ, като той 
включва правата и задълженията, 
продължителността и 
местоположението на операцията, 
както и задачите.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) проекти за солидарност, както 
е посочено в член 9;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въз основа на предварителна 
оценка на потребностите в трети 
държави настоящият регламент 
подкрепя действия, насочени към 
укрепването на капацитета за 
хуманитарна помощ, за да се повиши 
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готовността и да се подобри 
реакцията на хуманитарни кризи на 
местно равнище и за да се гарантира 
ефективно и устойчиво въздействие 
на място, в това число:

a) управление на риска, свързан с 
природни бедствия, готовност и 
реагиране, настойничество, обучения 
за управление на доброволци и други 
свързани области за персонала и 
доброволците от приемащите 
организации;

б) обмен на най-добри практики, 
техническа помощ, туининг програми 
и обмен на персонал и доброволци, 
създаване на мрежи, както и други 
свързани действия.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Комисията продължава, 
поддържа и актуализира базата 
данни на доброволците на ЕС за 
хуманитарна помощ и урежда 
достъпа до нея и нейното използване, 
включително по отношение на 
наличността и допустимостта на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 
помощ, като по този начин създава 
условия за непрекъснато участие на 
завръщащите се доброволци.
Обработката на лични данни, 
събрани във или за тази база данни се 
извършва, по целесъобразност, в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета1a и Регламент (ЕС) 
2018/1725 на Европейския парламент 
и на Съвета1б.

____________________

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

1б Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2018 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза и 
относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение 
№ 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доброволчеството в подкрепа на 
операции за хуманитарна помощ, както 
се посочва в член 4, параграф 1, 
буква а), включва компонент за учене 
и обучение, не може да заменя 
стажовете или работните позиции и се 
основава на писмено споразумение за 
доброволчество.

1. Доброволчеството в подкрепа на 
операции за хуманитарна помощ, както 
се посочва в член 4, параграф 1, 
буква а), включва подходящо учене и 
обучение, включително преди 
назначаването, свързани с проектите, 
в които ще участват младите 
доброволци, с надлежен акцент върху 
принципите на хуманитарната 
помощ, посочени в член 10, 
параграф 2, включително принципа за 
„ненанасяне на вреда“, и не може да 
заменя стажовете или работните 
позиции и се основава на писмено 
споразумение за доброволчество.

Изменение 61
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Инициативата „Доброволци на 
ЕС за хуманитарна помощ“ насърчава 
участието на местни доброволци от 
трети държави.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доброволчеството по това 
направление може да се извършва само 
в трети държави:

2. Доброволчеството по това 
направление може да се извършва само:

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въз основа на предварителна 
оценка на потребностите в трети 
държави, извършена от изпращащи 
или приемащи организации или други 
съответни участници, Европейският 
доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ подкрепя действия, насочени 
към:

a) укрепване на капацитета на 
приемащите организации за 
хуманитарна помощ в трети 
държави с цел да се увеличи 
готовността и да се подобри 
реакцията на местно равнище при 
хуманитарни кризи и да се осигури 
ефективното и устойчиво 
въздействие на работата на 
Европейският доброволчески корпус 
за хуманитарна помощ на място чрез 
управление на риска от бедствия, 
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готовност и реагиране, прехода от 
хуманитарна реакция към устойчиво 
развитие на местно равнище, 
наставничество и обучение за 
управление на доброволческата 
дейност;

б) обмен на най-добри практики, 
техническа помощ, туининг програми 
и обмен на персонал и доброволци.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Оценката на нивото на риск по 
отношение на безопасността и 
сигурността на доброволците е 
приоритетна задача, особено в 
държави или зони, които се считат 
за нестабилни или където съществува 
непосредствен риск.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Комуникационните кампании 
относно Европейския корпус за 
солидарност в рамките на 
инициативата „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“ се провеждат 
главно на територията на Съюза и са 
съсредоточени върху работата, 
предприета от доброволците и 
хуманитарните работници съобразно 
принципите на хуманитарната 
помощ за човечност, независимост, 
неутралност и безпристрастност, 
които ръководят техните действия.
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Доброволчеството отговаря на 
реалните потребности, установени 
на местно равнище от приемащите 
организации.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a

Набелязване и подбор на кандидати за 
доброволци

1. Въз основа на предварителна оценка 
на потребностите в трети държави 
Комисията набелязва и подбира 
кандидати за доброволци, които да 
преминат обучение за 
сътрудничество с национални 
агенции и приемащи организации.

2. Набелязването и подборът на 
кандидатите за доброволци се 
извършва в съответствие с член 14 
при зачитане на принципите на 
недискриминация, равенство между 
половете и равни възможности.

3. Възрастовите ограничения, 
посочени в членове 2 и 15 не се 
прилагат по отношение на 
доброволчеството в подкрепа на 
операции за хуманитарна помощ 
съгласно настоящия член.

Изменение 68

Предложение за регламент
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Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11б

Обучение на кандидатите за 
доброволци

1. Комисията създава програма за 
обучение, с която кандидатите за 
доброволци да бъдат подготвени да 
подпомагат и допълват действията 
за предоставяне на хуманитарна 
помощ, която се основава на 
съществуващи програми и процедури.

2. Кандидатите за доброволци, 
набелязани и подбрани съобразно 
процедурата за кандидатстване, 
отговарят на условията за 
допустимост за участие в 
провежданата от квалифицирани 
организации програма за обучение.
Конкретният обхват и 
съдържанието на обучението, което 
всеки кандидат за доброволец трябва 
да премине, се определят след 
консултация със съответната 
сертифицирана приемаща 
организация, като се вземат предвид 
предишният опит на кандидата за 
доброволец и планираното място на 
доброволческата дейност.

3. Програмата за обучение включва 
оценка на подготвеността на 
кандидатите за доброволци за 
изпращане да подпомагат и допълват 
дейностите за предоставяне на 
хуманитарна помощ в трети 
държави, както и да отговарят на 
местните потребности.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а

Разбивка на бюджета, предназначен 
за дейностите по членове 7, 8, 9 и 11

Индикативната разбивка на 
бюджета, предназначен за 
дейностите по членове 7, 8, 9 и 11, е 
следната:

a) за доброволчество в дейности за 
солидарност и проекти за 
солидарност, както е посочено в 
членове 7 и 9: 85%;

б) за стажове и работни места, 
както е посочено в член 8: най-малко 
7,5%;

в) за доброволчество в подкрепа на 
операции за хуманитарна помощ, 
както е посочено в член 11: най-малко 
7,5%;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата може да предоставя 
финансиране чрез всяка една от 
формите, предвидени във Финансовия 
регламент, по-специално безвъзмездни 
средства, награди, обществени поръчки.

2. Програмата може да предоставя 
финансиране чрез всяка една от 
формите, предвидени във Финансовия 
регламент, по-специално безвъзмездни 
средства, награди, обществени поръчки. 
За да се опростят изискванията към 
бенефициерите, в максимална 
възможна степен се използва 
финансиране чрез еднократни суми, 
единични разходи и единни ставки.

Изменение 71

Предложение за регламент
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Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Младите хора на възраст от 17 до 
30 години, които желаят да участват в 
Европейския корпус за солидарност, се 
регистрират в портала на Европейския 
корпус за солидарност. Въпреки това
към момента на започване на 
доброволческата дейност, стажа, 
назначението на работа или проекта 
за солидарност младият човек трябва 
да е на възраст от минимум 18 години и 
не повече от 30 години.

1. Лицата, пребиваващи законно в 
участваща държава или 
притежаващи гражданство на 
Съюза, които желаят да участват в
Европейския корпус за солидарност, се 
регистрират в портала на Европейския 
корпус за солидарност. Към момента на 
започване на доброволческата дейност 
младият човек трябва да е на възраст от 
минимум 18 години и не повече от 
35 години.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Горната възрастова граница не 
се прилага за дейности в рамките на 
Европейския доброволчески корпус за 
помощ, както е посочено в глава IV.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският корпус за 
солидарност е отворен за участието на 
публични или частни субекти и 
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 и 
международни организации, при 
условие че са получили знак за качество 
на Европейския корпус за солидарност. 
По отношение на организациите, 
притежаващи знак за качество в 
рамките на инициативата 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“, и страните по рамково 
споразумение за партньорство между 
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неправителствени организации и 
Генералната дирекция на Комисията 
„Европейска гражданска защита и 
европейски операции за хуманитарна 
помощ“ (ECHO) може да се прилага 
опростена процедура за получаване на 
знака за качество, който се изисква 
от новата програма.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В резултат на тази оценка на 
дадения субект може да бъде 
предоставен знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност. 
Полученият знак за качество 
периодично се подлага на нова оценка и 
може да бъде отнет.

3. В резултат на тази оценка на 
дадения субект може да бъде 
предоставен знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност. 
Полученият знак за качество 
периодично или по искане на 
участниците се подлага на нова 
оценка и може да бъде отнет. Отделя се 
специално внимание на избягването 
на дублиране на работа.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Участващите организации 
могат да изпълняват следните 
функции в рамките на Европейския 
корпус за солидарност: 

a) като изпълнители на 
приемаща функция те извършват 
дейности, свързани с приемането на 
участниците, включително 
организиране на дейности, изготвяне 
на програми за обучение и 
предоставяне на насоки и подкрепа за 
участниците по време на дейността 
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за солидарност и предоставяне на 
обратна информация и признание на 
участниците след дейността, по 
целесъобразност;

б) като изпълнители на 
поддържаща функция те извършват 
дейности във връзка с изпращането и 
подготовката на участниците преди 
заминаването им, по време на 
дейността за солидарност и след 
приключването ѝ, включително 
информиране на участниците, 
признаване на резултатите от 
преминатото обучение и улесняване 
на участието им в доброволческа 
дейност в техните държави на 
произход.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Адекватното наблюдение и 
докладване включват редовни 
консултации с националните агенции 
и участващите организации, както и 
с други заинтересовани организации 
на гражданското общество и 
младежки мрежи, с цел възможно 
подобрение на изпълнението на 
програмата.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията организира редовни 
срещи и обучения със или за мрежата 
от национални агенции с цел да се 
гарантира съгласуваното изпълнение 



AD\1174686BG.docx 47/50 PE629.637v03-00

BG

на Европейския корпус за солидарност 
във всички участващи държави.
Комисията отправя също покани към 
съществуващи мрежи на равнище ЕС, 
свързани с дейностите по 
програмата, социални партньори и 
мрежи, представляващи млади хора и 
доброволци. Комисията провежда 
редовни консултации с основните 
заинтересовани страни, включително 
участващите организации, относно 
изпълнението на Европейския корпус 
за солидарност.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейностите на Европейския 
корпус за солидарност трябва също да 
са съобразени и да допълват 
съответните политики, програми и 
инструменти на национално равнище в 
участващите държави. За тази цел 
Комисията, националните органи и 
националните агенции обменят 
информация относно съществуващите 
национални схеми и приоритети, 
свързани със солидарността и младежта, 
от една страна, и дейностите по линия 
на Европейския корпус за солидарност, 
от друга страна, с оглед на 
надграждането на съответните добри 
практики и постигането на ефикасност и 
ефективност.

2. Дейностите на Европейския 
корпус за солидарност трябва също да 
са съобразени и да допълват 
съответните политики, програми и 
инструменти на национално равнище в 
участващите държави с цел да се 
гарантира чувство за отговорност на 
участващите държави. За тази цел 
Комисията, националните органи и 
националните агенции обменят 
информация относно съществуващите 
национални схеми и приоритети, 
свързани със солидарността, младежта
и хуманитарните потребности, от 
една страна, и дейностите по линия на 
Европейския корпус за солидарност, от 
друга страна, с оглед на надграждането 
на съответните добри практики и 
постигането на ефикасност и 
ефективност.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейностите на Европейския 
корпус за солидарност в трети държави, 
посочени в член 11, в частност са 
съвместими с други сфери от външната 
дейност на Съюза, най-вече политиката 
за хуманитарната помощ, политиката за 
сътрудничество за развитие, политиката 
за разширяването, политиката за 
съседство и механизма за гражданска 
защита на Съюза, и ги допълват.

3. Дейностите на Европейския 
корпус за солидарност в трети държави, 
посочени в член 11, в частност са 
съвместими с други сфери от външната 
дейност на Съюза, най-вече политиката 
за хуманитарната помощ, политиката за 
сътрудничество за развитие, 
политиката за сигурност, политиката 
за разширяването, политиката за 
съседство и механизма за гражданска 
защита на Съюза, и ги допълват.
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