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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз се гради на 
солидарност между неговите 
граждани и между държавите членки. 
Тази обща ценност ръководи неговите 
действия и осигурява необходимото 
единство за справяне със сегашните и 
бъдещите обществени 
предизвикателства, за преодоляването 
на които младите европейци имат 
желание да помогнат като изразят 
своята солидарност на практика.

(1) Солидарността, не само между 
гражданите, но и между народите и
държавите, е основата на развитите 
демократични общества. Тази обща 
ценност, залегнала в член 2 от 
Договора за Европейския съюз, следва 
да бъде насърчавана, особено с оглед 
на сегашните и бъдещите обществени 
предизвикателства, за преодоляването 
на които младите хора ще могат да 
продължат да помагат, като изразят 
своята солидарност на практика.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) В речта от 14 септември 2016 г. 
за състоянието на Съюза се подчерта 
необходимостта да се инвестира в 
младите хора и се обявява създаването 
на Европейски корпус за солидарност 
(Програмата) с цел да се даде 
възможност на младите хора в целия 
Европейски съюз да могат да 
допринасят в значителна степен за 
обществото, да проявяват солидарност и 
да развиват умения и отношения въз 
основа на своя практически опит в 
основани на общността дейности.
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Изменение 3

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 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, 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 и да бъде 
подкрепян мултикултурен обмен.

Изменение 4

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 допринасят за постигането 
на целите на Европейския корпус за 
солидарност, да спомагат за справяне 
с обществени предизвикателства и да 
повишават солидарността, като 
същевременно отговарят на 
потребностите на местните 
общности. Дейностите за 
солидарност следва да предлагат на 
младите хора възможност да придобият 
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ценни знания и компетенции за 
личностно, социално, гражданско и 
професионално развитие, да включват
силно учебно и обучително измерение, 
да са достъпни за всички млади хора, 
като по-специално се полагат усилия 
за насърчаване на участието на млади 
хора, които разполагат с по-малко 
възможности, да се изпълняват в 
безопасни и здравословни условия и да 
бъдат валидирани по подходящ начин. 
Дейностите за солидарност не следва 
да имат отрицателно въздействие 
върху съществуващите работни 
места и стажове и следва да 
допринасят за укрепване на 
ангажиментите за корпоративна 
социална отговорност на 
дружествата, без да ги заместват.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейският корпус за 
солидарност осигурява единствен 
входен пункт към дейностите за 
солидарност в целия Европейски съюз и 
извън него. Следва да се осигури 
съгласуваност и допълване с други 
уместни политики и програми на Съюза. 
Европейският корпус за солидарност е 
изграден върху полезните 
взаимодействия и опита от предишни и 
съществуващи програми, особено на 
Европейската доброволческа служба и 
инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“. Той също така 
допълва усилията на държавите членки 
за подкрепа на младите хора и за 
улесняване на прехода от училищния 
към трудовия живот чрез програмата 
„Гаранция за младежта“, предоставяйки 
им допълнителни възможности за старт 
на пазара на труда под формата на 
стажове или работа в области, свързани 

(7) Европейският корпус за 
солидарност осигурява единствен 
входен пункт към дейностите за 
солидарност в целия Европейски съюз и 
извън него. Следва да се осигури 
съгласуваност и допълване с други 
уместни политики, програми и 
инструменти на Съюза. Европейският 
корпус за солидарност е изграден върху 
полезните взаимодействия и опита от 
предишни и съществуващи програми, 
особено на Европейската доброволческа 
служба и инициатива „Доброволци на 
ЕС за хуманитарна помощ“. Той също 
така допълва усилията на държавите 
членки за подкрепа на младите хора и за 
улесняване на прехода от училищния 
към трудовия живот чрез схеми като
програмата „Гаранция за младежта“, 
предоставяйки им допълнителни 
възможности за старт на пазара на труда 
под формата на стажове или работа в 



PE627.020v02-00 6/38 AD\1170497BG.docx

BG

със солидарността, в собствените им 
държави членки или в чужбина. 
Осигурява се също и взаимно допълване 
със съществуващи мрежи на равнище 
ЕС, свързани с дейностите на 
Европейския корпус за солидарност, 
като например Европейската мрежа на 
публичните служби по заетостта, 
„EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен 
това следва да се осигури взаимно 
допълване между съществуващи схеми, 
свързани със солидарността, по-
специално национални схеми за 
солидарност и схеми за мобилност на 
млади хора, и Европейския корпус за 
солидарност, като се основават на
добрите практики, където е 
целесъобразно.

области, свързани със солидарността, в 
собствените им държави членки или в 
чужбина. Осигурява се също и взаимно 
допълване със съществуващи мрежи на 
равнище ЕС, свързани с дейностите на 
Европейския корпус за солидарност, 
като например Европейската мрежа на 
публичните служби по заетостта, 
„EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен 
това следва да се насърчава взаимно 
допълване и лоялно сътрудничество
между съществуващи схеми и 
Европейския корпус за солидарност, 
свързани по-специално със 
солидарността, доброволчеството, 
схемите за гражданска служба и 
мобилност на млади хора, 
осъществявани на национално, 
регионално или местно равнище, 
както и по целесъобразност с 
приоритети, свързани със 
солидарността и младите хора в 
участващите държави, за взаимно 
засилване и обогатяване на 
въздействието и качествата на тези 
схеми, както и за надграждане на 
добрите практики. Европейският 
корпус за солидарност не следва да 
замества сходни национални схеми за 
солидарност, доброволчество,
гражданска служба и мобилност. 
Следва да се гарантира равен достъп 
за всички млади хора до национални 
дейности за солидарност. Следва да се 
насърчават партньорства с 
европейски мрежи, които са 
специализирани в неотложни 
социални проблеми.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският корпус за 
солидарност разкрива нови 
възможности за младите хора да 

(9) Европейският корпус за 
солидарност разкрива нови 
възможности за младите хора да 
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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.

изпълняват дейности за участие в 
доброволческа дейност, стажове или 
работа в области, свързани със 
солидарността, както и да създават и 
разработват проекти за солидарност по 
собствена инициатива. Тези 
възможности следва да спомагат за 
посрещането на неудовлетворени 
обществени потребности и да
допринасят за укрепването на 
общностите, като едновременно
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 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 на повишаване на 
осведомеността за положителното му
въздействие. Той следва също така да 
допринася за подкрепата и 
укрепването на съществуващите 
организации, които осъществяват 
действия за солидарност.

Изменение 7

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 

(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 
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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.

мрежи, разработени във връзка с 
различни области, като например 
образование и обучение, социално 
приобщаване и интеграция на хората 
с увреждания, 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, опазване на културното 
наследство, физическо възпитание и 
спорт, социално подпомагане и закрила, 
подкрепа за младите хора, 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.

Изменение 8

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 

(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 и 
демократично участие и пригодност за 
заетост. Доброволчеството следва да 
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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.

се основава на писмено споразумение 
за доброволчество, а 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 свързаните с доброволчеството 
политики в областта на младежта чрез 
отворения метод на координация.

Изменение 9

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 стажовете.
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 

(12) Лесно достъпните стажове и 
работа следва да бъдат ясно 
разграничени от доброволческите 
дейности, както от финансова, така 
и от организационна гледна точка.
Стажовете не следва в никакъв 
случай да водят до заместване на 
работни места. Платените стажове 
и работата могат обаче да бъдат 
стимул за млади хора в 
неравностойно положение и за млади 
хора с по-малко възможности да 
участват в свързани със солидарността
дейности, до които при други условия 
вероятно не биха имали достъп, като 
в същото време осигуряват ясна 
европейска добавена стойност, 
допринасяйки за справяне с
непреодолени ключови обществени 
предизвикателства и за укрепване на 
местните общности. Стажовете 
могат да улесняват прехода на 
младите хора от образование към
заетост и да спомогнат за увеличаване 
на пригодността им за заетост, което
е от основно значение за постигането 
на тяхното устойчиво интегриране
на пазара на труда. Предлаганите 
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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.

стажове и работни позиции служат като 
трамплин за младите хора към пазара на 
труда. Стажовете и дейностите за 
работа, предлагани по линия на 
Европейския корпус за солидарност, 
следва винаги да бъдат заплащани от 
участващата организация, която 
приема или наема участника.
Стажовете следва да се основават, по 
целесъобразност, на писмен договор за 
стаж в съответствие с 
приложимото право на държавата, в 
която протича стажът, и следва да 
спазват принципите, описани в 
Препоръката на Съвета от 
10 март 2014 г. относно рамка за 
качество на стажовете, като винаги 
бъдат заплащани, като следва винаги 
да бъдат заплащани и да се основават 
на писмен договор21. Работата следва 
да се основава на трудов договор в 
съответствие с националното право 
или на приложимите колективни 
споразумения, или и на двете, в 
участващата държава, в която се 
извършва работата. Финансовата 
подкрепа за участващите 
организации, които предлагат 
работа, не следва да надвишава 
дванадесет месеца. Участващите
организации 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. Стажовете и 
работата следва да бъдат 
придружени от подходяща 
подготовка, професионално обучение 
на работното място и подкрепа след 
приключване на участието на 
участника. Стажовете и работата 
биха могли да бъдат улеснени от 
съответните участници на пазара на 
труда, по-специално публични и 
частни служби по заетостта, 
социални партньори и търговски 
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камари, както и от организациите, 
членуващи в EURES, в съответствие 
с Регламент (ЕС) 2016/589 на 
Европейския парламент и на 
Съвета21a в случай на дейности в 
чужбина.

__________________ __________________

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.

21 Препоръка на Съвета от 14 март 
2014 г. относно рамка за качество на 
стажовете (ОВ C 88, 27.3.2014 г., 
стр. 1).

21a Регламент (ЕС) 2016/589 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 април 2016 г. относно 
европейска мрежа на службите по 
заетостта (EURES), достъп на 
работниците до услуги за мобилност 
и по-нататъшно интегриране на 
пазарите на труда и за изменение на 
регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) 
№ 1296/2013, (ОВ L 107, 22.4.2016 г., 
стр. 1).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Следва да се положат усилия, 
за да се гарантира, че стажовете и 
работата са отворени за младите 
хора, по-специално за млади хора с по-
малко възможности за участие в 
свързани със солидарност дейности, 
включително за хора с увреждания, 
хора в неравностойно положение в 
социален или културен аспект, 
мигранти и жители на изолирани 
селски райони и на най-отдалечените 
региони на Съюза. 
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Изменение 11

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 и активното 
гражданско участие на младите хора 
са 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 следва да бъдат
възможност за младите хора да 
разработват иновативни решения и 
да изпробват идеи по устойчив начин, 
както и да бъдат сами двигатели на 
дейности за солидарност. Проектите 
може също така да служат за трамплин 
към бъдещо участие в дейности за 
солидарност и да са първата крачка към 
насърчаване на участниците в 
Европейския корпус за солидарност да 
работят в областта на социалното 
предприемачество или като 
доброволци в сдружения, 
неправителствени организации (НПО), 
младежки организации или други 
органи, действащи в области, свързани 
със солидарността, с дейностите с 
нестопанска цел, с младежта и с 
уврежданията и със създаването на 
свои собствени сдружения.
Подкрепата след приключване на 
участието в корпуса има за цел да 
подпомогне младите хора да останат 
ангажирани и активни в сектора на 
солидарността, включително чрез 
участие в сдружения, кооперации, 
социални предприятия, младежки 
организации и общностни центрове, 
както и в сектора за подкрепа на 
хората с увреждания.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Младите хора и организациите, 
участващи в Европейския корпус за 
солидарност, следва да имат чувство за 
принадлежност към общност от 
граждани и субекти, ангажирани с 
укрепването на солидарността в цяла 
Европа. Същевременно участващите 
организации имат нужда от 
подпомагане, за да укрепват своя 
капацитет за предлагане на дейности с 
добро качество на нарастващ брой 
участници. Европейският корпус за 
солидарност подпомага дейностите за 
изграждане на мрежи, насочени към 
засилване на ангажираността на младите 
хора и на участващите организации в 
тази общност, към насърчаване на 
формирането на дух на Европейския 
корпус за солидарност и към обмена на 
полезни практики и опит. Тези дейности 
спомагат за популяризирането на 
Европейския корпус за солидарност в 
публичния и в частния сектор и за 
събирането на обратна информация от 
участниците и участващите организации 
относно изпълнението на Европейския 
корпус за солидарност.

(14) Младите хора и организациите, 
участващи в Европейския корпус за 
солидарност, следва да имат чувство за 
принадлежност към общност от 
граждани и субекти, ангажирани с 
укрепването на солидарността в цяла 
Европа. Същевременно участващите 
организации имат нужда от 
подпомагане, за да укрепват своя 
капацитет за предлагане на дейности с 
добро качество на нарастващ брой 
участници. Европейският корпус за 
солидарност подпомага дейностите за 
изграждане на мрежи, насочени към 
засилване на ангажираността на младите 
хора и на участващите организации в 
тази общност, към насърчаване на 
формирането на дух на Европейския
корпус за солидарност и към обмена на 
най-добри практики и опит. Тези 
дейности спомагат за популяризирането 
на Европейския корпус за солидарност в 
публичния и в частния сектор и за 
събирането на обратна информация от 
участниците и участващите организации 
относно изпълнението на Европейския 
корпус за солидарност.

Изменение 13

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 

(15) Следва да се отдели специално 
внимание на осигуряването на 
качеството на дейностите за 
солидарност и на другите 
възможности, предлагани от 
Европейския корпус за солидарност, по-
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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.

специално като на участниците бъдат 
предложени онлайн и офлайн
обучение и езикова помощ по начин, 
чрез който се спазва принципът на 
многоезичието, 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. Тези мерки 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. Тези мерки за 
подкрепа следва да бъдат съобразени и 
с обстоятелствата и характера на 
дейностите, извършвани от 
участниците, като се обърне особено 
внимание на потенциалните рискове.
Сигурността и безопасността на 
участниците, по-специално когато 
става въпрос за деца и лица в уязвимо 
положение, остават от изключително 
значение, като не бива да се разпределят 
доброволци 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 или 
политиката на Съюза, като 
ангажиментът да се прекрати 
институционализацията на деца и 
мерките, с които се забранява да се 
поддържат домове за настаняване с 
финансиране от ЕСИ фондове. 

Изменение 14

Предложение за регламент
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Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) В случай на дейности за 
солидарност, свързани с деца, само 
участници, които притежават 
квалификация, имаща пряко 
отношение към работата с деца, 
следва да имат непосредствен 
контакт с деца, като те следва да 
преминат обучение в областта на 
закрилата на детето и процедури за 
проверка, преди да започнат да 
упражняват въпросните дейности. 
По време на дейностите следва да са 
въведени подходящи предпазни 
политики и процедури за закрила на 
децата и участниците, като 
последните следва да подлежат на 
текущ надзор, за да се гарантира, че 
политиките за закрила на децата се 
изпълняват ефективно. 

Изменение 15

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, 
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. За тази цел 
следва да се насърчава използването 
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на ефективни инструменти на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище за признаване на 
неформалното и самостоятелното 
учене, като Youthpass и Европас, по 
целесъобразност.

__________________ __________________

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 398, 22.12.2012 г. стр. 1 – 5).

Изменение 16

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) Знакът за качество следва да 
гарантира, че участващите организации 
спазват принципите и изискванията на 
Хартата на Европейския корпус за 
солидарност. Следва да се въведат 
отделни знаци за качество за 
доброволчество и за стажове и 
работа, като се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
всеки компонент, за да се гарантира 
ефективното и непрекъснато 
спазване от страна на участващите 
организации на принципите и 
изискванията на Европейския корпус 
за солидарност по отношение на 
техните права и отговорности за всички 
етапи от дейностите за солидарност. 
Получаването на знак за качество 
следва да бъде предварително условие, 
но не следва да води автоматично до 
финансиране по линия на Европейския 
корпус за солидарност. Процесът на 
присъждане на знак за качество не 
следва да създава допълнителна 
бюрокрация, която да разубеждава 
организациите и частните 
предприятия да участват в 
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Европейския корпус за солидарност.

Изменение 17

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, който следва да 
бъде безпрепятствен за хората с 
увреждания, 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.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) За доброто функциониране на 
програмата и своевременното 
разгръщане на дейностите е от 
съществено значение в работните 
програми на Европейския корпус за 
солидарност да се въведат механизми, 
които да гарантират, че 
предложенията се представят на 
регистрираните млади хора в разумни 
и относително предвидими срокове. 
Поради това на регистрираните лица 
следва да се изпраща периодично 
информация и актуализации за 
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наличните назначения и активно 
участващите организации, за да се 
стимулира техният ангажимент към 
Европейския корпус за солидарност 
след регистрацията им, като 
същевременно им се предлага 
възможността да влизат в пряк 
контакт със субектите, участващи в 
областта на солидарността както на 
национално, така и на европейско 
равнище.

Изменение 19

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 
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 

(28) Специално внимание следва да 
се обърне на осигуряването на 
достъпност до дейностите, подпомагани 
от Европейския корпус за солидарност, 
за всички млади хора, по-специално за 
млади хора с по-малко възможности, 
както е описано подробно в 
стратегията за приобщаване и 
многообразие, разработена и 
прилагана в рамките на програма 
„Еразъм+“ в областта на младежта. 
По тази причина следва да бъдат 
въведени специални мерки, например 
подходящи форми на дейности за 
солидарност и индивидуално 
напътстване, насърчаващи социалното 
приобщаване, участието на млади хора в 
неравностойно положение и на млади 
хора с увреждания, както 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 
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пребиваване, както и издаването на 
европейска здравноосигурителна карта в 
случай на трансгранични дейности в 
рамките на Европейския съюз.

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 20

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 
в тясно сътрудничество в партньорство 
с неправителствени организации, 
младежки организации и местни 
участници с опит в дейности за 
солидарност.

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

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се осигури по-ефикасно 
информиране на широката 
общественост и по-силно полезно 
взаимодействие между 
комуникационните дейности, 
предприемани по инициатива на 
Комисията, ресурсите, отпуснати за 
комуникационни действия съгласно 

(40) За да се осигури по-ефикасно 
информиране на широката 
общественост и по-силно полезно 
взаимодействие между 
комуникационните дейности, 
предприемани по инициатива на 
Комисията, ресурсите, отпуснати за 
комуникационни действия съгласно 
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настоящия регламент, следва да 
допринасят и за обезпечаването на 
институционалната комуникация във 
връзка с политическите приоритети на 
Съюза, при условие че те са свързани с 
общата цел на настоящия регламент.

настоящия регламент, следва да 
допринасят и за безпрепятственото 
обезпечаване на институционалната 
комуникация във връзка с 
политическите приоритети на Съюза, 
при условие че те са свързани с общата 
цел на настоящия регламент.

Изменение 22

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 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, и която не включва 
дейности, които нарушават 
международните стандарти в 
областта на правата на човека и на 
политиките на Съюза, като 
ангажимента за прекратяване на 
институционализацията на деца и 
хора с увреждания;

Изменение 23

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 

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

възможности по програмата поради 
икономически, социални, културни, 
географски или здравословни причини 
или поради увреждания, образователни 
затруднения или които са израснали в 
условията на институционализирани 
грижи;

Изменение 24

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, 
независимо дали местен, регионален, 
национален или международен, със 
стопанска или с нестопанска цел, на 
който е присъден знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност, 
който гарантира, че този субект 
може да осъществява дейности за 
солидарност в съответствие с 
целите на Европейския корпус за 
солидарност, и който предлага 
доброволчество, стажове или работа 
на даден участник или осъществява и 
подкрепя други дейности в рамките 
на Европейския корпус за 
солидарност;

Изменение 25

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 под формата на
доброволна неплатена дейност за 
период до 12 месеца и която 
предоставя на младите хора 
възможност да допринесат за 
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работата по свързани със 
солидарност дейности на 
участващите организации в полза на 
общностите, където се извършват 
подобни дейности;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

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 платена
дейност за солидарност под формата 
на трудова дейност в участваща 
организация за период от три 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 , като това включва 
компонент за учене и обучение за 
придобиване на съответните умения 
и опит;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „работа“ означава дейност за 
солидарност за период от 2 до 12 
месеца, която се заплаща от 
участващата организация, приемаща 
участника от Европейския корпус за 
солидарност;

(8) „работа“ означава платена
дейност за солидарност за период от 3
до 12 месеца, която включва 
компонент за учене и обучение, 
основава се на писмено споразумение и
се предлага и заплаща от участващата 
организация, приемаща участника от 
Европейския корпус за солидарност, без 
да заменя или замества 
съществуваща възможност за 
заетост;
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „знак за качество“ означава 
сертифициране, предоставено на 
участваща организация, която желае да 
предоставя дейности за солидарност в 
рамките на Европейския корпус за 
солидарност като домакин и/или като 
изпълнител на поддържаща функция.

(10) „знак за качество“ означава 
сертифициране, предоставено на 
организация, която желае да предоставя 
дейности за солидарност като домакин 
или като изпълнител на поддържаща, 
включително изпращаща функция, 
или и двете, с което се удостоверява, 
че организацията може да гарантира 
качеството на дейностите за 
солидарност в съответствие с 
принципите и целите на Европейския 
корпус за солидарност, и което е 
присъдено в съответствие с различни 
специални изисквания в зависимост 
от вида на дейността за солидарност 
и функцията на организацията;
въвеждат се отделни знаци за 
качество за доброволчество и за 
стажове и работа;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3

Цели на програмата Цели на програмата

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 

1. Общата цел на Европейския 
корпус за солидарност е да се 
насърчават солидарността, 
демокрацията и сближаването в 
Съюза и по света, да се подпомагат 
общностите и да се предприемат 
действия в отговор на обществените 
предизвикателства по места, като се 
положат специални усилия за 
насърчаване на социалното 
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обществените предизвикателства, като 
се положат специални усилия за 
насърчаване на социалното 
приобщаване.

приобщаване и демократичното 
участие чрез повишаване на 
участието на младите хора и 
организациите в достъпни и 
висококачествени дейности за 
солидарност.

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 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 развиват 
способностите им, и като се улеснява 
тяхната пригодност за заетост и 
преходът им към пазара на труда.

3. Целите на програмата следва да 
се изпълняват чрез дейности в следните 
направления.

3. Целите на програмата следва да 
се изпълняват чрез дейности в следните 
направления:

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

a) дейности за солидарност, 
преодоляващи обществени
предизвикателства, както е посочено в 
член 6;

б) Участие на млади хора в 
дейности за солидарност, свързани с 
хуманитарна помощ (Европейски 
доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ), както е посочено в член 10.

б) Европейски доброволчески 
корпус за хуманитарна помощ, както е 
посочено в член 10.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стажове и работни позиции, 
както е посочено в член 8;

б) висококачествени стажове и 
работни позиции, както е посочено в 
член 8; 

Изменение 31

Предложение за регламент
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Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) техния подход, който 
приобщава млади хора с различен 
произход;

г) техния приобщаващ характер и 
ефективна способност да 
приобщават млади хора с различен 
произход, включително млади хора с 
увреждания;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5

Общи дейности за двете направления Общи дейности за двете направления

1. Дейностите за изграждане на 
мрежи, посочени в член 4, параграф 1, 
буква г), имат за цел:

1. Дейностите за изграждане на 
мрежи, посочени в член 4, параграф 1, 
буква г), имат за цел:

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 да предлагат 
висококачествени проекти на растящ 
брой участници в Европейския корпус 
за солидарност;

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

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

ба) улесняване на достъпа за хора с 
увреждания до всички предлагани 
дейности;

в) предоставяне на възможности 
за обратна връзка по дейности за 
солидарност; както и

в) предоставяне на обратна връзка 
по дейности за солидарност; както и

г) принос към обмена на опит и 
укрепване на чувството за 
принадлежност след лицата и 
организациите, участващи в 
Европейския корпус за солидарност, по 
този начин се подпомага постигането на 
по-широко положително въздействие.

г) принос към обмена на опит и 
укрепване на чувството за 
принадлежност сред лицата и 
организациите, участващи в 
Европейския корпус за солидарност, 
като по този начин се подпомага 
постигането на по-широко положително 
въздействие.

2. Мерките за качество и 2. Мерките за качество и 
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подпомагане, посочени в член 4, 
параграф 1, буква д), включват:

подпомагане, посочени в член 4, 
параграф 1, буква д), включват:

a) мерките, чиято цел е да 
гарантират качеството на доброволческа 
дейност, стажове или работни места, 
включително обучение, езикова 
подкрепа, административна подкрепа за 
участниците и участващите 
организации, допълнително 
застраховане, подкрепа преди или след 
дейност за солидарност, както и по-
широкото използване на Youthpass, 
който да идентифицира и 
документира компетентностите, 
придобити по време на дейностите за 
солидарност;

a) мерките, чиято цел е да 
гарантират качеството и 
достъпността на доброволческа 
дейност, стажове, работни места или 
проекти за солидарност и равни 
възможности за всички млади хора 
във всички участващи държави, 
включително офлайн и онлайн
обучение, езикова подкрепа, закрила на 
детето и осигуряване на обучение и 
цялостни проверки на участниците, 
работещи с деца, административна 
подкрепа за участниците и участващите 
организации, допълнително 
застраховане, подкрепа преди и когато 
е необходимо, след дейност за 
солидарност, както и по-широкото 
използване на Youthpass за 
идентифициране и документиране на
компетентностите, придобити по време 
на дейностите за солидарност, и 
изграждане на капацитет и 
административна подкрепа за 
участващите организации; 

б) разработването и поддържането 
на знак за качество за субекти, желаещи 
да предоставят дейности за 
солидарност в рамките на
Европейския корпус за солидарност;

б) разработването и поддържането 
на отделни знаци за качество за 
субекти, желаещи да предоставят 
съответно доброволческа дейност, 
стажове или работа за Европейския 
корпус за солидарност, за да се осигури 
съответствие с принципите и 
изискванията на програмата; 

в) дейностите на Ресурсните 
центрове на Европейския корпус за 
солидарност за подпомагане и 
повишаване на качеството на 
изпълнение на действията на 
Европейския корпус за солидарност и за 
подобряване на валидирането на 
резултатите от тях;

в) дейностите на Ресурсните 
центрове на Европейския корпус за 
солидарност за подпомагане и 
повишаване на качеството на 
изпълнение на действията на 
Европейския корпус за солидарност и за 
подобряване на валидирането на 
резултатите от тях;

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

г) създаването, поддръжката и 
актуализирането на многоезичния 
портал на Европейски корпус за 
солидарност и други уместни онлайн 
услуги, както и необходимите 



AD\1170497BG.docx 27/38 PE627.020v02-00

BG

за поддръжка и онлайн инструменти. информационни системи за поддръжка 
и онлайн инструменти.

Изменение 33

Предложение за регламент
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

УЧАСТИЕ НА МЛАДИ ХОРА В
ДЕЙНОСТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ, 
ПРЕОДОЛЯВАЩИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 
ОБЩЕСТВОТО

ДЕЙНОСТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ, 
ПРЕОДОЛЯВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дейности, които се изпълняват 
по направление „Участие на млади 
хора в дейности за солидарност, 
преодоляващи предизвикателства пред 
обществото“, следва в частност да 
допринасят за укрепването на 
сближаването, солидарността и 
демокрацията в Съюза и в чужбина, 
както и за справяне със социалните и 
хуманитарните трудности, като се 
полагат особени усилия за насърчаване 
на социалното приобщаване.

1. Дейности, които се изпълняват 
по направление „Дейности за 
солидарност, преодоляващи 
обществени предизвикателства“, 
следва в частност да допринасят за 
укрепването на сближаването, 
солидарността и демокрацията в Съюза 
и в чужбина, като същевременно се 
предприемат действия в отговор на 
обществени предизвикателства, като
се полагат особени усилия за 
насърчаване на социалното 
приобщаване.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стажове и работни позиции, 
както е посочено в член 8;

б) висококачествени стажове и 
работни позиции, както е посочено в 
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член 8;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доброволчеството, както се 
посочва в член 4, параграф 1, буква а), 
включва компонент за учене и 
обучение, не заменя стажовете или 
работните позиции, не се приравнява на 
трудова заетост и се основава на 
писмено споразумение за 
доброволчество.

1. Доброволчеството, както се 
посочва в член 4, параграф 1, буква а), 
предлага на младите хора 
възможността да допринесат за 
ежедневната работа на 
организациите по дейностите за 
солидарност в полза на общностите, 
в рамките на които се осъществяват 
дейностите, включва компонент за 
учене и обучение, не заменя стажовете 
или работните позиции, не се 
приравнява на трудова заетост и се 
основава на писмено споразумение за 
доброволчество; 

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 Член 8

Стажове и работни позиции Стажове и работни позиции

1. Стаж, както се посочва в член 
4, параграф 1, буква б), се основава на 
писмен договор за стажуване в 
съответствие с действащата нормативна 
уредба на страната, в която се 
осъществява стажът, в зависимост от 
случая, и като се вземат предвид 
принципите на рамката за качество на 
стажовете (2014/C 88/01). Стажовете не 
могат да заместват работни позиции.

1. Стажът, както се посочва в 
член 4, параграф 1, буква б), е винаги 
платен и се основава на писмен 
договор за стажуване, сключен при 
започване на стажа в съответствие с 
действащата нормативна уредба на 
страната, в която се осъществява 
стажът, в зависимост от случая, като се 
посочват образователните цели, 
условията на работа, срокът на 
стажа, възнаграждението на 
участника и правата и задълженията 
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на страните по договора и се вземат 
предвид принципите на рамката за 
качество на стажовете (2014/C 88/01). 
Стажовете не могат да заместват 
работни позиции.

2. Работна позиция, както се 
посочва в член 4, параграф 1, буква б), 
се основава на договор за наемане на 
работа в съответствие с 
националната нормативна уредба на 
участващата държава, където се 
извършва работата; Финансовата 
подкрепа за участващите организации, 
предлагащи работни места, не трябва да 
надвишава 12 месеца, в случаите, когато 
продължителността на трудовия 
договор надвишава 12 месеца.

2. Работна позиция, както се 
посочва в член 4, параграф 1, буква б), 
се основава на писмен договор за 
наемане на работа, който зачита 
всички условия за наемане на работа 
съгласно националното право, 
приложимите колективни трудови 
договори или и двете за държавата, в 
която се извършва работата.
Финансовата подкрепа за участващите 
организации, предлагащи работни 
места, не трябва да надвишава 
дванадесет месеца в случаите, когато 
продължителността на трудовия 
договор надвишава дванадесет месеца. 

3. Стажовете и работните позиции 
включват компонент за учене и 
обучение.

3. Стажовете и работните позиции 
включват компонент за учене и 
обучение с цел да се подпомогне 
участникът да придобие приложим 
опит с оглед на развитието на 
умения, които да са полезни за 
неговото личностно, образователно, 
социално, гражданско и 
професионално развитие.

4. Стажовете и работните позиции 
могат да се осъществяват в държава, 
различна от държавата по пребиваване 
на участника (стажове зад граница) или 
в държавата по пребиваване на 
участника (стажове в страната).

4. Стажовете и работните позиции 
могат да се осъществяват в държава, 
различна от държавата по пребиваване 
на участника (стажове зад граница) или 
в държавата по пребиваване на 
участника (стажове в страната).

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Финансовата помощ за 
дейностите за солидарност, посочени 
в член 7 и в член 8, се разпределя 



PE627.020v02-00 30/38 AD\1170497BG.docx

BG

индикативно на 80 % за доброволческа 
дейност и проекти за солидарност; и 
на 20 % за стажове или работа, или и 
двете, с максимален дял от 20 % за 
дейности в рамките на съответната 
държава.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи.

2. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи.
Осигурява се еднакъв достъп до тази 
сума за всяко от трите направления 
на програмата, като тя се разпределя 
в зависимост от доказуемите 
потребности на съответните 
проекти и дейности.

Изменение 40

Предложение за регламент
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 

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, който трябва 
да бъде достъпен за хора с 
увреждания. 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 
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повече от 30 години. минимум 18 години. 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 Член 16

Участващи организации Участващи организации

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, 
който удостоверява, че те предлагат 
дейности в съответствие с 
принципите и целите на Европейския 
корпус за солидарност и 
съответстват напълно на 
определението за дейност за 
солидарност по смисъла на 
настоящия регламент. В 
съответствие с Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 безвъзмездните 
средства нямат за цел и резултат 
извличането на печалба. 

2. Кандидатура на субект да стане 
участваща организация в Европейския 
корпус за солидарност се оценява от 
компетентния изпълнителен орган на 
Европейския корпус за солидарност въз 
основа на принципите на 
равнопоставено третиране, равни 
възможности и недискриминация; 
избягване на замяната на работни места; 
предоставяне на висококачествени 
дейности с образователно измерение и 
акцент върху личностното, социално-
образователното и професионалното 
развитие; подходящо условия за 
обучение, работа и доброволчество, 
безопасни и достойни условия и 
околната среда и принципа на 
недопускане на печалба в съответствие с 

2. Кандидатура на субект да стане 
участваща организация в Европейския 
корпус за солидарност се оценява от 
компетентния изпълнителен орган на 
Европейския корпус за солидарност въз 
основа на принципите на 
равнопоставено третиране, равни 
възможности и недискриминация; 
избягване на замяната на работни места; 
предоставяне на висококачествени 
дейности с образователно измерение и 
акцент върху личностното, социално-
образователното и професионалното 
развитие; подходящи условия за 
обучение, работа и доброволчество; 
безопасни и достойни условия и среда, 
включително политики и процедури 
за гарантиране на закрилата на 
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Финансовия регламент. Горепосочените 
принципи позволяват да се установи 
дали дейностите на въпросния субект 
отговарят на изискванията на 
Европейския корпус за солидарност.

децата по време на дейността; 
зачитане на международните 
стандарти в областта на правата на 
човека; ангажимент за прекратяване 
на институционализацията на деца и 
на хора с увреждания и принципа на 
недопускане на печалба в съответствие с 
Финансовия регламент. Горепосочените 
принципи позволяват да се установи 
дали дейностите на въпросния субект 
отговарят на изискванията на 
Европейския корпус за солидарност. 
Знакът за качество се присъжда 
единствено на организации, които се 
ангажират да спазват тези 
принципи. Спазването им се 
контролира в съответствие с 
членове 26 и 27 от настоящия 
регламент. 

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. Всяка 
организация, която промени 
съществено своите дейности, 
уведомява за това компетентния 
изпълнителен орган, за да бъде 
оценена отново. Процесът на 
присъждане на знак за качество за 
доброволчество се разграничава от 
този за присъждане на знак за 
качество за работа и стажове. 

4. На всеки субект, който е получил 
знака за качество на Европейския 
корпус за солидарност, се осигурява 
достъп до портала на Европейския 
корпус за солидарност като изпълнител 
на функцията домакин, и поддържаща 
функция, или и двете, и той може да 
отправя към регистрираните кандидати 
предложения за дейности за 
солидарност.

4. На всеки субект, който е получил 
знака за качество на Европейския 
корпус за солидарност, се осигурява 
достъп до портала на Европейския 
корпус за солидарност като изпълнител 
на функцията домакин и поддържаща 
функция или и двете, и той може да 
отправя към регистрираните кандидати 
предложения за дейности за 
солидарност.

4а. Участващи организации, на 
които е предоставен знак за качество, 
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получават достъп до платформа за 
лесно търсене на подходящи 
кандидати с цел да направят 
процедурата за участие в дейности за 
солидарност по-лесна както за 
участниците, така и за участващите 
организации.

4б. Участващите организации 
улесняват популяризирането на 
Европейския корпус за солидарност, 
като предлагат възможност бивши 
участници да споделят своя опит и 
да изпълняват функциите на 
посланици по отношение на 
потенциалното следващо поколение 
участници в Европейския корпус за 
солидарност чрез улесняването на 
мрежа.

5. Знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност не 
предоставя автоматично право на 
получаване на финансиране по линия на 
Европейския корпус за солидарност.

5. Знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност не 
предоставя автоматично право на 
получаване на финансиране по линия на 
Европейския корпус за солидарност.

6. Дейностите за солидарност и 
свързаните с тях мерки за качество и 
подпомагане, предложени от участваща 
организация, може да бъдат 
финансирани по линия на Европейския 
корпус за солидарност или от други 
източници на финансиране, които не 
зависят от бюджета на Съюза.

6. Дейностите за солидарност и 
свързаните с тях мерки за качество и 
подпомагане, предложени от участваща 
организация, може да бъдат 
финансирани по линия на Европейския 
корпус за солидарност или от други 
източници на финансиране, които не 
зависят от бюджета на Съюза.

7. За организации, участващи в 
контекста на дейностите, посочени в 
член 11, сигурността и безопасността на 
доброволците е приоритет.

7. За организации, участващи в 
контекста на дейностите, посочени в 
член 11, сигурността и безопасността на
доброволците е приоритет.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националните агенции, посочени 
в член 23, разработват последователна 
стратегия с цел ефективно достигане, 

3. Националните агенции, посочени 
в член 23, разработват политики с цел 
ефективно достигане до гражданите. 
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както и разпространение и използване 
на резултатите от дейностите, 
подкрепяни в рамките на действията, 
управлявани по програмата от 
посочените национални агенции, 
подпомагат Комисията в 
изпълнението на общата ѝ задача за 
разпространение на информация 
относно програмата, включително 
информация за действията и 
дейностите, управлявани на 
национално равнище и на равнището 
на Съюза, и резултатите от нея, и 
информират съответните целеви 
групи относно действията и 
дейностите, предприети в тяхната 
държава.

Тези политики са насочени също към 
младите хора с по-малко 
възможности, включително в 
отдалечени райони, както и към
разпространение и използване на 
резултатите от дейностите, подкрепяни 
в рамките на действията, които те 
управляват, като се включват също 
така младежки организации и 
специализирани информационни 
услуги за младежта, по 
целесъобразност.

Комуникационните дейности 
допринасят също за комуникацията 
относно политическите приоритети 
на Съюза, при условие че тези 
приоритети са свързани с общата цел 
на настоящия регламент и че 
осигуряват добавена стойност и 
видимост за Съюза.

Участващите организации използват 
марковото име „Европейски корпус за 
солидарност“ за целите на 
комуникацията и разпространението
на информация, свързана с 
Европейския корпус за солидарност.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията организира редовни 
срещи и обучения със или за мрежата 
от национални агенции с цел да се 
гарантира съгласуваното изпълнение 
на Европейския корпус за солидарност 
във всички участващи държави. 
Комисията провежда редовни 
консултации с основните 
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заинтересовани страни, включително 
участващите организации, относно 
изпълнението на Европейския корпус 
за солидарност.

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показатели за мониторинг и 
докладване:

Европейският корпус за солидарност 
подлежи на внимателен мониторинг 
с цел измерване на степента, в която 
са били постигнати общите и 
специфичните цели, както и с цел 
мониторинг на крайните продукти, 
резултатите и въздействието. За 
тази цел се определя минимална 
рамка от показатели, която да служи 
като основа за бъдеща подробна 
програма за мониторинг на крайните 
продукти, резултатите и 
въздействието на Европейския корпус 
за солидарност, включително 
разширен набор от количествени и 
качествени показатели:

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Приложение

Показатели за мониторинг и 
докладване:

Показатели за изпълнение

a) брой участници в дейности за 
солидарност;

a) брой участници в доброволческа 
дейност (в държавата и в чужбина) с 
разбивка по държава, възраст, пол, 
професионален опит и образователна 
степен;

б) процент на участниците, б) брой участници в стажове (в 
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произлизащи от среда с по-малко 
възможности както и

държавата и в чужбина) с разбивка по 
държава, възраст, пол, професионален 
опит и образователна степен;

в) брой организации, 
притежаващи знак за качество на 
Европейския корпус за солидарност.

в) брой участници, наети на 
работа (в държавата и в чужбина), с 
разбивка по държава, възраст, пол, 
професионален опит и образователна 
степен;

ва) брой участници в проекти за 
солидарност с разбивка по държава, 
възраст, пол, професионален опит и 
образователна степен;

вб) брой организации, получили 
знак за качество, с разбивка по 
държави и получено финансиране;

вв) брой участващи млади хора с 
по-малко възможности. Показатели 
за резултатите (комплексни 
показатели);

вг) брой участници, които 
съобщават за положителни 
резултати от обучението;

вд) процент на участниците, 
които са получили свидетелство, 
признаващо резултатите от 
преминатото обучение, като 
Youthpass или друг вид официално 
признаване на тяхното участие в 
Европейския корпус за солидарност;

ве) общо равнище на 
удовлетвореност на участниците по 
отношение на качеството на 
дейностите;

вж) брой лица, получили пряко или 
косвено подкрепа чрез дейностите за 
солидарност.

Освен това, когато е приложимо, се 
гарантира съгласуваността с 
ключовите показатели за младежта, 
посочени в приложение [XX към новия 
Регламент относно програма 
„Еразъм+“].
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