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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Солидарността, която е една от основите на Европейския съюз, е също така една от 

основните ценности за европейците. Не би било преувеличено да се каже, че успехът на 

Европейския съюз се основава на солидарността. Тя има огромен потенциал за 

създаване на чувство на съпричастност, взаимно предоставяне на грижи и положителни 

взаимодействия между народите и отделните хора. Поради това тази идея следва да се 

подкрепя и прилага в съзнанието на европейците. 

Докладчикът по становище е убеден, че Европейският корпус за солидарност е чудесен 

инструмент за постигането на тази цел и поради това приветства горещо обявяването 

на тази идея в речта за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г., последвано от 

съобщението на Комисията „Европейски корпус за солидарност“ от 7 декември 2016 г. 

и законодателното предложение от 1 юни 2017 г. По-голямото участие на младежи от 

всички страни в дейностите за солидарност има потенциал да засили солидарността и 

сближаването в Европа, както и да допринесе за справянето с обществени 

предизвикателства и да отговори на неудовлетворените потребности в участващите 

държави и региони. Освен това то ще подкрепи личното и професионалното развитие 

на младите хора чрез придобиване на ценни умения. 

Докладчикът по становище подкрепя създаването на Европейски корпус за 

солидарност, който да се съсредоточи върху два вида дейности: проекти за солидарност 

и доброволчески назначения, от една страна, и стажове и назначения на работа, от 

друга страна. Докато първият вид дейности следва без съмнение да представлява 

основата на бъдещия Европейска корпус за солидарност, вторият представлява важен 

шанс за младите хора да навлязат на пазара на труда и да получат възможност за 

качествена заетост. Поради това докладчикът по становище предлага известна промяна 

в прогнозното съотношение при разделението на бюджета между двата вида дейности и 

увеличаване на финансовата подкрепа за стажовете и възможностите за работа на 30%. 

Общата сума от 341 500 000 EUR, предвидени за изпълнението на Европейския корпус 

за солидарност до 31 декември 2020 г., ще позволи 100 000 млади хора да бъдат 

включени в дейностите за солидарност. Докладчикът по становище подкрепя 

предложението на Комисията за мобилизиране на тази сума от различни съществуващи 

програми на ЕС, включително, наред с другото, 35 000 000 EUR от Европейския 

социален фонд. Въпреки това докладчикът счита, че основната част от тези средства 

следва да дойде главно от бюджетните кредити за Еразъм+, насочени към финансиране 

на дейности на Европейската доброволческа служба (ЕДС), които сега ще попадат в 

обхвата на дейностите, подпомагани съгласно настоящия регламент. 

Докладчикът по становище се надява предложението да използва опита и най-добрите 

практики, разработени в рамките на ЕДС, и да развие полезни взаимодействия и 

взаимно допълване с други фондове и програми на ЕС, за да реализира потенциала си 

във възможно най-голяма степен. 

Комисията по регионално развитие счита, че мерките за опростяване са изключително 

важен фактор за подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността на 

проекти, предприети с подкрепата на бюджета на ЕС. Ето защо докладчикът по 

становище предлага някои изменения, които са в съответствие с този принцип и 

гарантират, че бенефициентите няма да бъдат обременявани с ненужни изисквания и 

формалности.  
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И накрая, докладчикът по становище е убеден, че Европейският корпус за солидарност 

ще има значително положително въздействие не само върху младите хора, към които е 

насочен, но и върху регионалните и местните общности, и поради това стремежът му е 

да се засили местното и регионалното измерение на настоящия регламент. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие 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) Европейският съюз се гради на 

солидарност между неговите граждани 

и между държавите членки. Тази обща 

ценност ръководи неговите действия, 

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, и стимулира интереса на 

младите хора към общия европейски 

проект. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В своето съобщение от 

7 декември 2016 г.18, 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 

(3) В своето съобщение от 

7 декември 2016 г., озаглавено 

„Европейски корпус за солидарност“18, 

Комисията изтъкна необходимостта да 

се укрепят основите за предприемането 

на действия за солидарност в цяла 

Европа, да се предоставят на младите 

хора повече и по-добри възможности за 
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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 стартира първия 

етап на Европейския корпус за 

солидарност, при който бяха 

мобилизирани осем различни програми 

на Съюза с цел на младите хора в целия 

ЕС да бъдат предложени възможности 

за доброволчество, стаж или работа. По 

отношение на тези дейности, 

независимо дали те са били изпълнени 

преди или след влизането в сила на 

настоящия регламент, следва да 

продължат да се прилагат правилата и 

условията, определени от съответните 

програми на Съюза, които са ги 

финансирали през първата фаза на 

Европейския корпус за солидарност. 

дейности за солидарност, които 

обхващат много различни области, и да 

се подпомагат националните, 

регионалните и местните действащи 

лица в техните усилия за справяне с 

различни предизвикателства и кризи. 

Комисията стартира първия етап на 

Европейския корпус за солидарност, 

при който бяха мобилизирани осем 

различни програми на Съюза с цел на 

младите хора в целия ЕС да бъдат 

предложени възможности за 

доброволчество, стаж, средства за 

личностно развитие или работа. По 

отношение на тези дейности, 

независимо дали те са били изпълнени 

преди или след влизането в сила на 

настоящия регламент, следва да 

продължат да се прилагат правилата и 

условията, определени от съответните 

програми на Съюза, които са ги 

финансирали през първата фаза на 

Европейския корпус за солидарност. 

_________________ _________________ 

18 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите „Европейски 

корпус за солидарност“, COM(2016) 942 

final от 7.12.2016 г. 

18 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите „Европейски 

корпус за солидарност“, COM(2016) 942 

final от 7.12.2016 г. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) 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, 

(4) 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 на 

държавите членки, като същевременно 

придобиват полезен опит, знания, 

умения и компетенции за своето 
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гражданско и професионално развитие и 

по този начин подобряват своята 

пригодност за заетост. С тези дейности 

ще бъдат подкрепяна също така 

мобилността на младите доброволци, 

стажанти и работещи лица. 

личностно, образователно, социално, 

гражданско и професионално развитие и 

по този начин подобряват своята 

пригодност за заетост. С тези дейности 

ще бъдат подкрепяна също така 

мобилността на младите доброволци, 

стажанти и работещи лица. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) 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. 

(5) Дейностите за солидарност, 

предлагани на младите хора, следва да 

са с високо качество, да отчитат 

техните умения и да са тясно 

свързани с развитието на 

обществото в смисъл, че следва да 

отговарят на ключови 

предизвикателства пред обществото, 

да допринасят за укрепване на 

местните общности и на социалното 

сближаване, да предлагат на младите 

хора възможност да придобият ценни 

знания, умения и компетенции, да са 

финансово достъпни за младите хора и 

да се изпълняват в безопасни и 

здравословни условия. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Европейският корпус за 

солидарност ще осигури единствен 

входен пункт към дейностите за 

солидарност в целия Европейски съюз. 

Следва да се осигури съгласуваност и 

допълване на тази рамка с други 

уместни политики и програми на Съюза. 

Европейският корпус за солидарност ще 

(6) Европейският корпус за 

солидарност ще осигури единствен 

входен пункт към дейностите за 

солидарност в целия Европейски съюз, 

без каквато и да било форма на 

основана на произхода 

дискриминация. Следва да се осигури 

съгласуваност и допълване на тази 
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надгражда върху полезните 

взаимодействия и опита от 

съществуващи програми, особено на 

Европейската доброволческа служба. 

Той следва също така да 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“19, 

предоставяйки им допълнителни 

възможности за старт на пазара на труда 

под формата на стажове или работа в 

области, свързани със солидарността, в 

собствените им държави членки или в 

чужбина. Следва да се осигури 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. 

рамка с други уместни политики и 

програми на Съюза. Европейският 

корпус за солидарност ще надгражда 

върху полезните взаимодействия и 

опита от съществуващи програми, 

особено на Европейската доброволческа 

служба. Той следва също така да 

допълва усилията на държавите членки, 

регионите, градовете и местните 

общности за подкрепа на младите хора 

и за улесняване на прехода от 

училищния към трудовия живот чрез 

програмата „Гаранция за младежта“19, 

предоставяйки им допълнителни 

възможности за старт на пазара на труда 

под формата на стажове или работа в 

области, свързани със солидарността, в 

собствените им държави членки или в 

чужбина. Следва да се осигури 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“, мрежата 

„Евродеск“ и програмата „Младежта 

в движение“. 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, 

включително схеми на регионално или 

местно равнище, и Европейския 

корпус за солидарност, като се 

основават на добрите практики, където е 

целесъобразно. 

_________________ _________________ 

19 Препоръка на Съвета от 22 април 

2013 г. за създаване на гаранция за 

младежта (2013/C 120/01). 

19 Препоръка на Съвета от 22 април 

2013 г. за създаване на гаранция за 

младежта (2013/C 120/01). 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да се увеличи до възможно 

най-голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

следва да се създадат разпоредби, 

позволяващи други програми на Съюза 

като например фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, програмата 

„Европа за гражданите“, Европейския 

фонд за регионално развитие и 

програмата „Здраве“ да допринасят за 

постигане на целите на Европейския 

корпус за солидарност, като подпомагат 

дейности в неговия обхват. Този принос 

следва да се финансира съгласно 

съответните основни актове на 

въпросните програми. След като се 

сдобият с валиден знак за качество на 

Европейския корпус за солидарност, на 

бенефициерите ще бъде осигурен 

достъп до портала на корпуса и ще 

получат мерките за качество и 

подпомагане, предоставяни в 

съответствие с вида предлагана дейност. 

(7) За да се увеличи до възможно 

най-голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

следва да се създадат разпоредби, 

позволяващи други програми на Съюза 

като например фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, програмата 

„Европа за гражданите“, Европейския 

социален фонд, Европейския фонд за 

регионално развитие и програмата 

„Здраве“ да допринасят за постигане на 

целите на Европейския корпус за 

солидарност, като подпомагат дейности 

в неговия обхват. Този принос следва да 

се финансира съгласно съответните 

основни актове на въпросните програми 

и в допълнение към съществуващите 

политики на Съюза, като например 

политиката на сближаване, без това 

да оказва отрицателно въздействие 

върху нейните оперативни програми 

сами по себе си и в зависимост от 

наличните средства, свързани с 

прилагането им. След като се сдобият с 

валиден знак за качество на 

Европейския корпус за солидарност, на 

бенефициентите ще бъде осигурен 

достъп до портала на корпуса и ще 

получат мерките за качество и 

подпомагане, предоставяни в 

съответствие с вида предлагана дейност. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Европейският корпус за 

солидарност следва да разкрие нови 

възможности за младите хора да 

изпълняват назначения за участие в 

доброволческа дейност, стажове или 

професионална работа в области, 

(8) Европейският корпус за 

солидарност следва да разкрие нови 

възможности за младите хора да 

изпълняват назначения за участие в 

доброволческа дейност, стажове или 

професионална работа в области, 
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свързани със солидарността, както и да 

създават и разработват проекти за 

солидарност по собствена инициатива. 

Тези възможности би трябвало да 

допринасят за тяхното личностно, 

образователно, социално, гражданско и 

професионално развитие. Европейският 

корпус за солидарност следва също така 

да подпомага дейности за изграждане на 

мрежи за участниците в корпуса и за 

организациите, както и да прилага 

мерки за осигуряване на качеството на 

подпомаганите дейности и да подобри 

процеса на валидиране на учебните 

резултати, придобити от тях. 

свързани със солидарността, както и да 

създават и разработват 

транснационални и трансгранични 
програми и проекти за солидарност по 

собствена инициатива. Тези 

възможности би трябвало да допринасят 

за тяхното личностно, образователно, 

социално, гражданско и професионално 

развитие, както и за изграждането на 

истинско европейско гражданство, и 

да засилват солидарността между 

младите хора с оглед на 

подобряването на последващия им 

достъп до пазара на труда. 

Европейският корпус за солидарност 

следва също така да подпомага 

дейности за изграждане на мрежи за 

участниците в корпуса и за 

организациите, като им предоставя 

възможност  за обмен на най-добри 

практики, както и да прилага мерки за 

осигуряване на качеството на 

подпомаганите дейности и да подобри 

процеса на валидиране на учебните 

резултати, придобити от тях. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) 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. 

Назначенията за стажове, предлагани по 

линия на Европейския корпус за 

(10) Стажовете и работата в области, 

свързани със солидарността, могат да 

предложат на младите хора 

допълнителни възможности, като 

предоставят необходимата основа 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, също така въз основа 

на личните умения на всеки, като 

улесни прехода им от образование към 

заетост, който е от основно значение за 
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солидарност, би следвало да се 

заплащат от участващата организация и 

да следват на принципите за качество, 

описани в Препоръката на Съвета от 

10 март 2014 г. относно рамка за 

качество на стажовете21. Предлаганите 

стажове и работни позиции следва да 

послужат като трамплин за младите 

хора към пазара на труда и по тази 

причина следва да бъдат съпътствани от 

подходящо подпомагане след 

назначаването. Участието в стажове и 

назначения за работа следва да бъде 

улеснявано от съответните участници на 

пазара на труда, по-специално публични 

и частни служби по заетостта, социални 

партньори и търговски камари. Като 

участващи организации те следва да 

могат да кандидатстват за финансиране 

чрез компетентната изпълнителна 

структура на Европейския корпус за 

солидарност с цел да посредничат 

между младите участници и 

работодателите, предлагащи стажове и 

назначения за работа в области, 

свързани със солидарността. 

подобряване на шансовете им на пазара 

на труда. Назначенията за стажове, 

предлагани по линия на Европейския 

корпус за солидарност, би следвало да 

се заплащат от участващата организация 

и да се основават на принципите за 

качество, описани в Препоръката на 

Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка 

за качество на стажовете21. 

Предлаганите стажове и работни 

позиции следва да послужат като 

трамплин за младите хора към пазара на 

труда и по тази причина следва да бъдат 

съпътствани от подходящо подпомагане 

след назначаването. Участието в 

стажове и назначения за работа следва 

да бъде улеснявано от съответните 

участници на пазара на труда, по-

специално публични и частни служби 

по заетостта, социални партньори и 

търговски камари. Като участващи 

организации те следва да могат да 

кандидатстват за финансиране чрез 

компетентната изпълнителна структура 

на Европейския корпус за солидарност с 

цел да посредничат между младите 

участници и работодателите, 

предлагащи стажове и назначения за 

работа в области, свързани със 

солидарността. 

_________________ _________________ 

21 Препоръка на Съвета от 

10 март 2014 г. относно рамка за 

качество на стажовете, ОВ C 88, 

27.3.2014 г., стр. 1. 

21 Препоръка на Съвета от 

10 март 2014 г. относно рамка за 

качество на стажовете, ОВ C 88, 

27.3.2014 г., стр. 1. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Инициативността на младите 

хора е важен актив за обществото и за 

пазара на труда. Европейският корпус за 

солидарност следва да допринесе за 

(11) Инициативността на младите 

хора е важен актив за обществото и за 

пазара на труда. Европейският корпус за 

солидарност следва да допринесе за 
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поощряване на този аспект като 

предложи 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 

изпробване на идеи и за поощряване на 

младите хора 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 като самонаети лица или да 

създават сдружения, НПО или други 

органи, действащи в области, свързани 

със солидарността, с дейностите с 

нестопанска цел и с младежта. 

поощряване на този аспект като 

предложи на младите хора възможност 

да създават и реализират собствени 

проекти, насочени към конкретни 

предизвикателства в полза на техните 

местни общности, и по-специално на 

общностите, намиращи се в 

изолирани или маргинализирани 

области. Такива проекти следва да 

бъдат възможност за изпробване на 

идеи и за поощряване на младите хора 

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 като самонаети 

лица или да създават сдружения, НПО 

или други органи, действащи в области, 

свързани със солидарността, с 

дейностите с нестопанска цел и с 

младежта. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Следва да се обърне специално 

внимание на осигуряването на 

качеството на назначенията и на другите 

възможности, предлагани от 

Европейския корпус за солидарност, по-

специално като на участниците бъде 

предложено обучение, езикова помощ, 

застраховка, административна помощ и 

подпомагане след назначаването, както 

и валидиране на знанията, уменията и 

компетенциите, придобити по време на 

опита от участието им в Европейския 

корпус за солидарност. 

(13) Следва да се обърне специално 

внимание на осигуряването на 

качеството на назначенията и на другите 

възможности, предлагани от 

Европейския корпус за солидарност, по-

специално като на участниците бъде 

предложено обучение, езикова помощ, 

застраховка, административна и 

логистична помощ и подпомагане 

преди и след назначаването, както и 

валидиране на знанията, уменията и 

компетенциите, придобити по време на 

опита от участието им в Европейския 

корпус за солидарност. В случай че 

дейностите, предприемани от 

участниците, трябва да бъдат 

провеждани в опасни условия, 
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например в ситуация след бедствия, 

следва да бъдат предоставяни 

превантивни курсове в областта на 

сигурността. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За да се гарантира влиянието на 

назначенията 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 назначения, следва да бъдат 

установени и документирани по 

подходящ начин, в съответствие с 

националните условия и особености, 

както се препоръчва в Препоръката на 

Съвета от 20 декември 2012 г. относно 

валидирането на неформалното и 

самостоятелното учене22. 

(14) За да се гарантира влиянието на 

назначенията в Европейския корпус за 

солидарност върху личностното, 

образователното, социалното, 

гражданското и професионалното 

развитие на участниците, следва да бъда 

разработена система за признаване на 

уменията, придобити чрез 

доброволческия труд в Европейския 

корпус за солидарност, и знанията, 

уменията и компетенциите, които са 

учебните резултати, придобити по време 

на тези назначения, следва да бъдат 

установени и документирани по 

подходящ начин, в съответствие с 

националните условия и особености, 

както се препоръчва в Препоръката 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, OВ C 398, 

22.12.2012 г., стр. 1. 

22 Препоръка на Съвета от 

20 декември 2012 г. относно 

валидирането на неформалното и 

самостоятелното учене, OВ C 398, 

22.12.2012 г., стр. 1. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 15 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Знакът за качество ще се поставя 

за гарантиране, 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 следва 

да бъде предварително условие, но не 

следва автоматично да води до 

финансиране по линия на Европейския 

корпус за солидарност. 

(15) Знакът за качество ще се поставя 

за гарантиране, 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 въз 

основа на общи критерии, признати 

на равнището на Съюза, следва да 

бъде предварително условие, но не 

следва автоматично да води до 

финансиране по линия на Европейския 

корпус за солидарност. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Ресурсният център на 

Европейския корпус за солидарност 

следва да подпомага изпълнителните 

органи, участващите организации и 

младите хора, участващи в Европейския 

корпус за солидарност, за да се повиши 

качеството на изпълнението и на 

дейностите на корпуса и да се улесни 

установяването и валидирането на 

компетенциите, придобити чрез тези 

дейности. 

(16) Ресурсният център на 

Европейския корпус за солидарност 

следва да подпомага изпълнителните 

органи, участващите организации и 

младите хора, участващи в Европейския 

корпус за солидарност, за да се повиши 

качеството на изпълнението и на 

дейностите на корпуса и да се улесни 

установяването, валидирането и 

сертифицирането на компетенциите, 

придобити чрез тези дейности. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Следва да се разработи и да се 

развива постоянно портал на 

(17) Следва да се разработи и да се 

развива постоянно портал на 
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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 

назначаването, както и други полезни 

функционалности, които могат да 

станат необходими в бъдеще. 

Европейския корпус за солидарност, за 

да се допринесе за по-лесен достъп до 

корпуса и „обслужване на едно гише“ за 

интересуващите се – както граждани, 

така и организации – във връзка, между 

другото, с информацията относно 

доброволческите назначения, 
регистрацията, идентификацията и 

съчетаването на профили и 

възможности, дейностите за изграждане 

на мрежи и виртуалния обмен, онлайн 

обучението, езиковата помощ и 

подпомагането преди и след 

назначаването, както и други полезни 

функционалности, които могат да 

станат необходими в бъдеще и които 

следва да бъдат свързани с 

развитието на обществото. 

Предоставяните от портала на 

Европейския корпус за солидарност 

услуги следва да насърчават и 

допълват онези, които участващите 

организации вече предлагат. Следва да 

се гарантира оперативна 

съвместимост с Европейския 

младежки портал. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За да се осигури приемственост 

на дейностите, подпомагани от 

програмите, допринасящи към 

Европейския корпус за солидарност, 

финансовата помощ за назначения и 

проекти за солидарност следва 

примерно разпределение 80 % — 20 % 

между назначения за доброволчество и 

проекти за солидарност, от една страна, 

и стажове и професионална дейност, от 

друга. 

(19) За да се осигури приемственост 

на дейностите, подпомагани от 

програмите, допринасящи към 

Европейския корпус за солидарност, 

финансовата помощ за назначения и 

проекти за солидарност следва 

примерно разпределение 70% – 30% 

между назначения за доброволчество и 

проекти за солидарност, от една страна, 

и стажове и професионална дейност, от 

друга. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За да се увеличи до възможно 

голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

следва да се създадат разпоредби, 

позволяващи участващите държави да 

предоставят допълнително национално 

финансиране в съответствие с правилата 

на Европейския корпус за солидарност. 

(20) За да се увеличи до възможно 

голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

участващите държави следва да могат 

да предоставят допълнително 

национално, регионално или местно 

финансиране в съответствие с правилата 

на Европейския корпус за солидарност. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 20 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) Предоставянето на 

гражданска защита и хуманитарна 

помощ не може да бъде зависимо от 

младите хора посредством 

участието им в Европейския корпус за  

солидарност. Комисията и 

държавите членки следва да 

гарантират непрекъснати 

инвестиции в структурирана 

гражданска защита и хуманитарна 

помощ. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Освен към държавите членки, 

Европейският корпус за солидарност 

следва да е отворен за участие и на 

други държави въз основа на 

двустранни споразумения. Такова 

(22) Освен към държавите членки, 

Европейският корпус за солидарност 

следва да е отворен за участие и на 

други държави въз основа на 

двустранни споразумения, по-
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участие следва да се основава, когато е 

уместно, на допълнителни бюджетни 

кредити, предоставяни в съответствие с 

процедурите, които ще се договарят с 

тези държави. 

специално с държавите от 

Европейската асоциация за свободна 

търговия (ЕАСТ),  държавите от 

Източното партньорство, 

държавите, обхванати от 

европейската политика за съседство, 

присъединяващите се страни, 

страните кандидатки и потенциални 

кандидатки, по-специално когато 

става дума за трансгранични 

програми. Такова участие следва да се 

основава, когато е уместно, на 

допълнителни бюджетни кредити, 

предоставяни в съответствие с 

процедурите, които ще се договарят с 

тези държави. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Европейският корпус за 

солидарност трябва да е насочен към 

млади хора на възраст между 18 и 

30 години. Участието в дейностите, 

предлагани от Европейския корпус за 

солидарност, следва да изисква 

предварителна регистрация в портала на 

Европейския корпус за солидарност. 

(23) Европейският корпус за 

солидарност трябва да е насочен към 

млади хора на възраст между 18 и 

30 години. Участието в дейностите, 

предлагани от Европейския корпус за 

солидарност, следва да изисква 

предварителна регистрация в портала на 

Европейския корпус за солидарност. 

При необходимост следва да бъдат 

предоставяни други допълващи 

инструменти за целите на 

регистрацията с цел да се улесни 

участието на всички млади хора, по-

специално на онези, които са в най-

уязвимо положение и онези, които не 

притежават цифрова грамотност. За 

тази цел може да се използват 

съществуващите процедури за 

кандидатстване, осигурявани от 

координиращите и изпращащите 

организации. 
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Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 23 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23a) Необходимо е да се насърчава 

една по-широка политическа 

стратегия, която да е насочена към 

създаване на благоприятна среда за 

доброволчество в Европа и която да 

не се припокрива с други текущи 

програми, а по-скоро да засилва 

съществуващите успешни 

инициативи, като например 

Европейската доброволческа служба. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 23 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23б) Младежката мобилност следва 

да се гарантира също и чрез 

програмата „Eurail Youth Pass“. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) 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 

се въведат мерки, насърчаващи 

социалното приобщаване, участието на 

млади хора в неравностойно положение, 

и да се вземат предвид ограниченията, 

(24) 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 

се въведат мерки, насърчаващи 

социалното приобщаване, участието на 

млади хора в неравностойно положение, 

и да се вземат предвид ограниченията, 
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дължащи се на периферното 

местоположение на най-отдалечените 

райони на Съюза и на отвъдморските 

страни и територии24. 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 включва решаване, 

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, на административните 

въпроси, които създават затруднения 

при получаването на визи и разрешения 

за пребиваване. 

дължащи се на периферното 

местоположение на най-отдалечените 

райони на Съюза и на отвъдморските 

страни и територии24. От съществено 

значение е националните агенции да 

покриват транспортните разходи на 

младите хора предварително, така че 

да не им се налага да се обръщат за 

последващо възстановяване на 

разноските. 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 включва решаване, 

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, на административните 

въпроси, които създават затруднения 

при получаването на визи и разрешения 

за пребиваване. 

_________________ _________________ 

24 Физическите лица от отвъдморски 

страни и територии (ОСТ) и 

компетентните органи и публични и/или 

частни институции на ОСТ могат да 

участват в програмите в съответствие с 

Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 

27 ноември 2001 г. за асоцииране на 

отвъдморските страни и територии към 

Европейската общност, ОВ L314, 

30.11.2001 г., стр. 1. 

24 Физическите лица от отвъдморски 

страни и територии (ОСТ) и 

компетентните органи и публични и/или 

частни институции на ОСТ могат да 

участват в програмите в съответствие с 

Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 

27 ноември 2001 г. за асоцииране на 

отвъдморските страни и територии към 

Европейската общност, ОВ L314, 

30.11.2001 г., стр. 1. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Всяка организация, желаеща да 

участва в Европейския корпус за 

солидарност, независимо дали е 

(25) Всяка организация, желаеща да 

участва в Европейския корпус за 

солидарност, независимо дали е 
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финансирана от бюджета на 

Европейския корпус за солидарност, от 

друга програма на Съюза или от друг 

източник на финансиране, следва да 

получи знак за качество, при условие, че 

изпълнява съответните изисквания. 

Процесът на присъждане на знак за 

качество трябва да се извършва 

постоянно от изпълнителните структури 

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. 

финансирана от бюджета на 

Европейския корпус за солидарност, от 

друга програма на Съюза или от друг 

източник на финансиране, следва да 

получи знак за качество, при условие, че 

изпълнява съответните изисквания. 

Процесът на присъждане на знак за 

качество трябва да се извършва 

постоянно, публично достъпно и 

прозрачно от изпълнителните структури 

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. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Всеки субект, желаещ да 

кандидатства за финансиране, за да 

предлага назначения в рамките на 

Европейския корпус за солидарност, 

първо трябва да е получил знак за 

качество като предварително условие. 

Това изискване не се прилага за 

физически лица, търсещи финансова 

помощ от името на неформална група 

участници в Европейския корпус за 

солидарност за техните проекти за 

солидарност. 

(26) Всеки субект, желаещ да 

кандидатства за финансиране, за да 

предлага назначения в рамките на 

Европейския корпус за солидарност, 

първо трябва да е получил знак за 

качество като предварително условие. 

Това изискване не се прилага за 

физически лица, търсещи финансова 

помощ от името на неформална група 

участници в Европейския корпус за 

солидарност за техните програми и 

проекти за солидарност. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 26 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27a) Нуждите и очакванията на 

местните общности следва да 
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представляват важен критерий за 

оценката на качеството на 

проектите. Следва съответно да 

бъдат установени подходящи 

показатели, които да бъдат 

подлагани на ежегодна преоценка. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) На европейско, национално и 

местно равнище следва да се осигурят 

подходящи разяснителни кампании, 

популяризиране и разпространяване на 

възможностите за участие и на 

резултатите от дейностите, подпомагани 

от Европейския корпус за солидарност. 

Разяснителните кампании, 

популяризирането и разпространяването 

следва да разчитат на всички 

изпълнителни органи за Европейския 

корпус за солидарност, включително, 

когато е целесъобразно, на подкрепата 

на други основни заинтересовани 

страни. 

(28) На европейско, национално, 

регионално и местно равнище следва да 

се осигурят подходящи разяснителни 

кампании, популяризиране и 

разпространяване на възможностите за 

участие и на резултатите от дейностите, 

подпомагани от Европейския корпус за 

солидарност. Разяснителните кампании, 

популяризирането и разпространяването 

следва да разчитат на всички 

изпълнителни органи за Европейския 

корпус за солидарност, включително, 

когато е целесъобразно, на подкрепата 

на други основни заинтересовани 

страни, без да се увеличава 

бюрокрацията. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) За да се осигури добро 

финансово изпълнение и внимателно 

наблюдение на Европейския корпус за 

солидарност на национално равнище е 

важно да се използват съществуващите 

национални органи, на които е 

възложено управлението на дейностите, 

посочени в глава III на Регламент (ЕС) 

(31) За да се осигури добро 

финансово изпълнение и внимателно 

наблюдение на Европейския корпус за 

солидарност на национално равнище е 

важно да се използват и когато е 

необходимо – да се подпомагат 

съществуващите национални органи, на 

които е възложено управлението на 

дейностите, посочени в глава III на 
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№ 1288/2013. Регламент (ЕС) № 1288/2013. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) В съответствие с Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Европейския съюз26, 

Комисията следва да приема работни 

програми и да информира Европейския 

парламенти и Съвета за тях. Работните 

програми следва да посочват мерките, 

необходими за тяхното изпълнение в 

съответствие с общите и конкретните 

цели на Европейския корпус за 

солидарност, критериите за подбор и 

отпускане на безвъзмездна помощ, 

както и всички останали необходими 

елементи. Работните програми и всички 

техни изменения следва да се приемат 

чрез актове за изпълнение в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане. 

(35) В съответствие с Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Европейския съюз26, 

Комисията следва да приема работни 

програми и да информира Европейския 

парламенти и Съвета за тях. Работните 

програми следва да посочват мерките за 

изпълнение, необходими за тяхното 

прилагане в съответствие с общите и 

конкретните цели на Европейския 

корпус за солидарност, критериите за 

подбор и отпускане на безвъзмездна 

помощ, както и всички останали 

необходими елементи. Работните 

програми и всички техни изменения 

следва да се приемат чрез актове за 

изпълнение в съответствие с 

процедурата по разглеждане. 

_________________ _________________ 

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета, ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1. 

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета, ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Съображение 36 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно създаването на 

Европейски корпус за солидарност, не 

може да бъде постигната в достатъчна 

степен от държавите членки, a поради 

своя мащаб и ефект може да бъде 

постигната по-добре на равнището на 

Съюза, Съюзът може да приеме мерки, в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели. 

(36) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно създаването на 

Европейски корпус за солидарност, не 

може да бъде постигната 

самостоятелно от държавите членки, a 

поради своя мащаб и ефект може да 

бъде постигната по-добре на равнището 

на Съюза, Съюзът може да приеме 

мерки, в съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 40 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (40a) С оглед на сравнително малкия 

бюджет на програмата 

служителите на Комисията, 

назначени към Европейския корпус за 

солидарност, следва да бъдат 

преразпределени, така че да не се 

създава допълнително финансово 

въздействие. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „дейност за солидарност“ 

означава дейност, която има за цел да 

отговори на неудовлетворени 

обществени потребности в полза на 

(1) „дейност за солидарност“ 

означава дейност, която има за цел да 

отговори на ключови 

предизвикателства пред обществото 
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дадена общност, като същевременно 

подпомага личностното, 

образователното, социалното, 

гражданското и професионалното 

развитие на гражданина, като дейността 

може да бъде под формата на 

назначения, проекти или 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; 

в полза на дадена общност или на 

Съюза като цяло, като същевременно 

подпомага личностното, 

образователното, социалното, 

гражданското и професионалното 

развитие на гражданина, като дейността 

може да бъде под формата на 

назначения, проекти или дейности за 

изграждане на мрежи, разработени във 

връзка с различни области като 

например образование и обучение, 

включително в областта на новите 

технологии, заетост, равенство между 

половете, предприемачество, по-

специално социално и устойчиво 

предприемачество, гражданство и 

демократично участие, работа с 

младежта, околна среда и опазване на 

природата, действия в областта на 

климата, предотвратяване на бедствия, 

готовност при бедствия и 

възстановяване след тях, селско 

стопанство, включително социално 

земеделие, и развитие на селските 

райони, осигуряване на хранителни и 

нехранителни продукти, здраве и 

благосъстояние, социално 

приобщаване, по-специално на 

маргинализираните общности, 

дейност в полза на възрастни хора, 

лица с увреждания и други хора, 

нуждаещи се от чужда помощ, 

солидарност между поколенията, 
творчество и култура, физическо 

възпитание и спорт, социално 

подпомагане и закрила, приемане и 

интегриране на граждани на трети 

държави, териториално сътрудничество 

и сближаване; тези дейности следва да 

се характеризират с: конкретно 

определен период, ясни цели, 

съдържание, задачи, структура и 

рамка; следва да се предостави 

подходяща финансова подкрепа; 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „участник“ означава млад човек, 

който се е регистрирал в Портала на 

Европейския корпус за солидарност и 

участва в дейност за солидарност в 

рамките на Европейския корпус за 

солидарност, предложена от участваща 

организация; 

(2) „участник“ означава млад човек 

на възраст от 18 до 30 години, който 

се е регистрирал в Портала на 

Европейския корпус за солидарност и 

участва в дейност или проект за 

солидарност в рамките на Европейския 

корпус за солидарност, предложена от 

участваща организация, 

сертифицирана посредством знака за 

качество; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „млади хора в неравностойно 

положение“ означава лица, които имат 

нужда от допълнителна подкрепа 

поради увреждане, образователни 

затруднения, пречки от икономическо 

естество, културни различия, 

здравословни проблеми, пречки от 

социално и географско естество; 

(3) „млади хора в неравностойно 

положение“ означава лица, които имат 

нужда от допълнителна подкрепа 

поради увреждане, образователни 

затруднения, пречки от икономическо 

или социално естество, културни 

различия, здравословни проблеми, 

пречки от социално и географско 

естество, или които са подложени на 

дискриминация от всякакъв вид; 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „участваща организация“ 

означава публичен или частен субект, на 

който е присъден знакът за качество на 

Европейския корпус за солидарност, и 

(4) „участваща организация“ 

означава публичен или частен субект с 

нестопанска цел, на който е присъден 

знакът за качество на Европейския 



 

AD\1138578BG.docx 25/49 PE608.135v02-00 

 BG 

който предлага назначение на участник 

в Европейския корпус за солидарност 

или изпълнява други дейности в 

рамките на Европейския корпус за 

солидарност; 

корпус за солидарност въз основа на 

общи критерии, признати на 

равнището на Съюза, и който предлага 

назначение на участник в Европейския 

корпус за солидарност или изпълнява 

други дейности в рамките на 

Европейския корпус за солидарност; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „доброволчество“ означава 

доброволческа служба без заплащане, 

на пълен работен ден32 за период до 

дванадесет месеца, с която на младите 

хора се предоставя възможност да 

допринесат за ежедневната работа на 

организации, действащи в области, 

свързани със солидарността, в полза на 

общностите, в които се изпълняват 

дейностите, която има солидна учебна и 

образователна насоченост, с цел 

предоставяне на възможност на младия 

доброволец /младите доброволци да 

придобие/ят умения и компетенции, 

които ще бъдат полезни за тяхното 

личностно, образователно, социално и 

професионално развитие, и ще 

допринесат също така за подобряване 

на тяхната пригодност за заетост; 

(6) „доброволчество“ означава 

доброволческа служба без заплащане, на 

пълен работен ден за период до 

дванадесет месеца, с която на младите 

хора се предоставя възможност да 

допринесат за ежедневната работа на 

организации, действащи в области, 

свързани със солидарността, в полза на 

общностите, в които се изпълняват 

дейностите, която има солидна учебна и 

образователна насоченост, с цел 

предоставяне на възможност на младия 

доброволец /младите доброволци да 

придобие/ят умения и компетенции, 

които ще бъдат полезни за тяхното 

личностно, образователно и социално 

развитие; такава дейност се 

характеризира с конкретно определен 

период, ясни цели, съдържание, 

задачи, структура, рамка и насоки; 

подходяща финансова подкрепа; 

доброволчеството не се използва с цел 

заместване или замяна на платена 

заетост; 

_________________  

32 Като общ принцип — дейност, 

изпълнявана без прекъсване, пет дни в 

седмицата и седем часа на ден. 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „назначения на доброволчески 

екипи“ означава назначения, даващи 

възможност екипи от участници в 

Европейския корпус за солидарност от 

различни участващи държави да 

извършват заедно доброволческа 

дейност за постигането на обща цел, 

като изпълняват задачи, свързани с 

физически или умствен труд, по проект 

за полезна обществена услуга, за период 

с продължителност от две седмици до 

два месеца; 

(7) „назначения на доброволчески 

екипи“ означава назначения, 

организирани от участваща 

организация и даващи възможност 

екипи от участници в Европейския 

корпус за солидарност от различни 

участващи държави да извършват 

заедно доброволческа дейност за 

постигането на обща цел, като 

изпълняват задачи, свързани с 

физически или умствен труд, по проект 

за полезна обществена услуга, за период 

с продължителност от две седмици до 

два месеца; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „стаж“ означава период на 

работна практика с продължителност от 

два до дванадесет месеца, срещу 

възнаграждение от организацията, 

приемаща участника в Европейския 

корпус за солидарност, въз основа на 

писмен договор за стаж, като тази 

работна практика включва учебен 

аспект и аспект на обучение, и се 

предприема с цел придобиване на 

практически и професионален опит за 

подобряване на пригодността за заетост 

и улесняване на прехода към редовна 

заетост; 

(8) „стаж“ означава период на 

работна практика за определен срок с 

продължителност от два до дванадесет 

месеца, срещу възнаграждение от 

организацията, приемаща участника в 

Европейския корпус за солидарност, въз 

основа на писмен договор за стаж, като 

тази работна практика включва учебен 

аспект и аспект на обучение, ясни цели, 

съдържание, задачи, структура и 

рамка и се предприема с цел 

придобиване на практически и 

професионални знания и опит за 

подобряване на пригодността за заетост 

и улесняване на прехода към редовна 

заетост; стажовете не се използват с 

цел заместване или замяна на 

платена заетост; 
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Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „проект за солидарност“ означава 

местна инициатива с продължителност 

от два до дванадесет месеца, която е 

организирана и се изпълнява от групи 

от минимум пет участници в 

Европейския корпус за солидарност с 

цел справяне със съществени 

предизвикателства в рамките на тяхната 

местна общност, като същевременно 

тези предизвикателства се поставят в 

по-широка европейска перспектива; 

(10) „проект за солидарност“ означава 

местна, регионална или трансгранична 

инициатива с продължителност от два 

до дванадесет месеца, която е 

организирана и се изпълнява от групи 

участници в Европейския корпус за 

солидарност или от участваща 

организация с цел справяне със 

съществени предизвикателства в 

рамките на тяхната местна общност, 

като същевременно тези 

предизвикателства се поставят в по-

широка европейска перспектива; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) „знак за качество“ означава 

сертифициране, предоставено на 

публичен или частен субект или на 

международна организация, желаещ/а 

да предостави назначения в рамките на 

Европейския корпус за солидарност 

съгласно процедура, с която се цели да 

се гарантира спазването на принципите 

и изискванията на Хартата на 

Европейския корпус за солидарност; 

(11) „знак за качество“ означава 

сертифициране, предоставено на 

публичен или частен субект с 

нестопанска цел или на международна 

организация, посочена в член 2, точка 

4, желаещ/а да предостави назначения в 

рамките на Европейския корпус за 

солидарност въз основа на общи 

критерии, признати на равнището на 

Съюза, и съгласно процедура, с която се 

цели да се гарантира спазването на 

принципите и изискванията на Хартата 

на Европейския корпус за солидарност; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) „Портал на Европейския корпус 

за солидарност“ означава онлайн 

инструмент, който предоставя на 

участниците в Европейския корпус за 

солидарност и на участващите 

организации необходими онлайн 

услуги, включително информация 

относно Европейския корпус за 

солидарност, регистриране на 

участници, търсене на участници за 

назначения, рекламиране и търсене на 

назначения, търсене на потенциални 

партньори по проекти, управление на 

контакти и предложения за назначения 

и проекти, обучение, комуникация и 

дейности за изграждане на мрежи, 

информиране и уведомяване относно 

какви възможности се предлагат, както 

и други нови елементи или факти от 

значение, свързани с Европейския 

корпус за солидарност. 

(14) „Портал на Европейския корпус 

за солидарност“ означава онлайн 

инструмент, който функционира като 

единно звено за контакт, което 
предоставя на участниците в 

Европейския корпус за солидарност и на 

участващите организации 

необходимата информация и онлайн 

услуги в допълнение към услугите, 

предоставяни от участващите 

организации по отношение, наред с 

другото, на предоставянето на 
информация относно Европейския 

корпус за солидарност, регистриране на 

участници, свързване на участващите 

организации и участниците, търсене 

на участници за назначения, 

рекламиране и търсене на назначения, 

търсене на потенциални партньори по 

проекти, управление на контакти и 

предложения за назначения, работни 

места и проекти, обучение, 

комуникация и дейности за изграждане 

на мрежи, информиране и уведомяване 

относно какви възможности се 

предлагат, осигуряване на механизъм 

за обратна информация относно 

качеството на назначенията, както и 

други нови елементи или факти от 

значение, свързани с Европейския 

корпус за солидарност, като 

същевременно гарантира оперативна 

съвместимост с Европейския 

младежки портал. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на Европейския корпус за 

солидарност е да се повиши 

ангажираността на младите хора и на 

Целта на Европейския корпус за 

солидарност е да насърчава 

солидарността като основна ценност 
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организациите по отношение на 

достъпни и висококачествени дейности 

за солидарност, като начин да се 

допринесе за по-тясно сближаване и 

солидарност в Европа, да се 

подпомогнат общностите и да се 

намери отговор на обществените 

предизвикателства. 

на европейския проект чрез 

повишаване на ангажираността на 

младите хора и на организациите по 

отношение на достъпни и 

висококачествени дейности за 

солидарност, като начин да се 

допринесе за по-тясно сближаване и 

солидарност в Европа, да се 

подпомогнат местните и 

регионалните общности и Съюзът 

като цяло и да се създаде възможност 

за бързо и ефективно стартиране на 

проекти в отговор на обществените 

предизвикателства в съответствие с 

Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие както в Съюза, така и в 

трети държави. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да предостави на младите хора, с 

помощта на участващи организации, 

леснодостъпни възможности да участват 

в дейности за солидарност, като 

същевременно бъдат усъвършенствани 

техните умения и компетенции с цел 

личностно, образователно, социално, 

гражданско и професионално развитие, 

както и тяхната пригодност за заетост, и 

бъде улеснен прехода им към пазара на 

труда, включително чрез подпомагане 

на мобилността на младите доброволци, 

стажанти и работещи лица; 

a) да предостави на младите хора, с 

помощта на участващи организации, 

леснодостъпни възможности да участват 

в дейности за солидарност, като 

същевременно бъдат усъвършенствани 

техните знания, умения и компетенции 

с цел личностно, образователно, 

социално, гражданско и професионално 

развитие, както и тяхната пригодност за 

заетост, и бъде улеснен прехода им към 

пазара на труда, включително чрез 

подпомагане на мобилността на младите 

доброволци, стажанти и работещи лица; 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да гарантира, че дейностите за б) да гарантира, че дейностите за 
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солидарност, които се предлагат на 

участниците в Европейския корпус за 

солидарност с цел да се допринесе за 

удовлетворяването на конкретни 

неудовлетворени обществени 

потребности и да се укрепят 

общностите, са с високо качество, и 

надлежно валидирани. 

солидарност, които се предлагат на 

участниците в Европейския корпус за 

солидарност с цел да се допринесе за 

удовлетворяването на конкретни, 

ключови предизвикателства пред 

обществото, като например 

социалната интеграция, опазването 

на околната среда, противодействие 

и смекчаване на въздействието на 

изменението на климата и 

природните бедствия и да се укрепят 

местните и регионалните общности, 

са с високо качество, и надлежно 

валидирани. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Дейностите на Европейския 

корпус за солидарност са съвместими 

със съответните политики и програми, 

свързани с областите, посочени в 

член 2, параграф 1, и ги допълват, както 

и със съществуващи мрежи на равнище 

ЕС, свързани с дейностите на 

Европейския корпус за солидарност. 

1. Дейностите на Европейския 

корпус за солидарност са съвместими 

със съответните политики и програми 

на Съюза, свързани с областите, 

посочени в член 2, параграф 1, и ги 

допълват, както и със съществуващи 

мрежи на равнище ЕС, свързани с 

дейностите на Европейския корпус за 

солидарност. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията и участващите 

държави си сътрудничат за постигане на 

ефективност и ефикасност чрез 

осигуряване на съгласуваност между 

националните програми и схеми, 

свързани със солидарността, 

образованието, професионалното 

обучение и младежта, от една страна, и 

2. Комисията и участващите 

държави си сътрудничат за постигане на 

ефективност и ефикасност чрез 

осигуряване на съгласуваност между 

националните, регионалните и 

местните програми и схеми, свързани 

със солидарността, образованието, 

професионалното обучение, 
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дейностите по линия на Европейския 

корпус за солидарност, от друга страна. 

Тези дейности се основават на 

съответните добри практики и 

съществуващи програми. 

неформалното и самостоятелното 

учене и младежта, от една страна, и 

дейностите по линия на Европейския 

корпус за солидарност, от друга страна. 

Тези дейности се основават на 

съответните добри практики и 

съществуващи програми. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) назначения за участие в 

дейности за солидарност, проекти за 

солидарност и дейности за изграждане 

на мрежи; 

a) проекти за солидарност и 

дейности за изграждане на мрежи; 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) назначения за участие в дейности 

за солидарност под формата на 

доброволчество, стажове или работа, 

включително индивидуални назначения 

в чужбина и назначения в държавата 

на местопребиваване на участника, 

както и назначения на доброволчески 

екипи; 

a) назначения за участие в дейности 

за солидарност под формата на 

доброволчество, стажове или работа, 

включително индивидуални назначения, 

както и назначения на доброволчески 

екипи; 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) дейности за изграждане на мрежи 

за участниците и организациите, 

участващи в Европейския корпус за 

в) дейности за изграждане на мрежи 

за участниците и организациите, 

участващи в Европейския корпус за 
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солидарност. солидарност, при пълно спазване и 

допълване на вече утвърдения опит на 

място, по-специално на добрите 

практики в областта на 

доброволчеството и на гражданската 

защита. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) мерки, които имат за цел 

гарантиране на качеството на 

назначенията за участие в дейности за 

солидарност, включително обучение, 

езикова подкрепа, административна 

подкрепа за участниците и за 

участващите организации, застраховка, 

подпомагане след назначаването, както 

и изготвяне на удостоверение, с което се 

установяват и документират знанията, 

уменията и компетенциите, придобити 

по време на назначението; 

a) мерки, които имат за цел 

гарантиране на качеството на 

назначенията за участие в дейности за 

солидарност, стандартите за които 

се определят в Хартата на 

Европейския корпус за солидарност, 
включително цялостно обучение преди 

и по време на назначението, езикова 

подкрепа въз основа на опита от 

онлайн услугата за езикова подкрепа 

за „Еразъм +“, административна 

подкрепа за участниците и за 

участващите организации, застраховка, 

подпомагане след назначаването, 

например с помощта на наставник, 
както и изготвяне на удостоверение, 

признато на европейско равнище и 

основаващо се на опита от 

сертификата „Youthpass“, с което се 

установяват,  документират и 

валидират знанията, уменията и 

компетенциите, придобити по време на 

назначението; 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) дейности и мерки, 

предоставяни от организации с 
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нестопанска цел, включително 

младежки организации, както и 

организации на гражданското 

общество, които подпомагат 

младите хора при достъпа или 

разработването на назначения за 

участие в дейности и проекти за 

солидарност; 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) създаването и поддържането на 

знак за качество за субекти, желаещи да 

предоставят назначения за Европейския 

корпус за солидарност, за да се осигури 

съответствие с принципите и 

изискванията на Хартата на 

Европейския корпус за солидарност; 

б) създаването и поддържането на 

знак за качество, присъждан въз основа 

на общи критерии, признати на 

европейско равнище, за субекти, 

желаещи да предоставят назначения за 

Европейския корпус за солидарност, за 

да се осигури съответствие с 

принципите и изискванията на Хартата 

на Европейския корпус за солидарност; 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) създаването, поддръжката и 

актуализирането на портал 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 портал на 

Европейския корпус за солидарност и 

други уместни онлайн услуги, които са 

достъпни на всички официални езици 

на Съюза, както и необходимите 

информационни системи за поддръжка 

и онлайн инструменти. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. Сумата, посочена в параграф 1, 

включва финансов пакет от 

294 200 000 EUR1а по текущи цени, 

състоящ се от: 

 а)  Програма Еразъм+, от която се 

предоставят 197 700 000 EUR по 

текущи цени; 

 б)  Програма на Европейския съюз 

за заетост и социални иновации, от 

която се предоставят 10 000 000 EUR 

по текущи цени; 

 в)  неразпределения марж по 

функция 1а (включително общия 

марж за поетите задължения), от 

който се предоставят 86 500 000 EUR 

по текущи цени. 

 __________________ 

 1а Този финансов пакет представлява 

основната референтна сума по 

смисъла на точка 17 от 

Междуинституционалното 

споразумение (2013/C 373/01) между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сумата, посочена в параграф 1, 

включва финансов пакет от 

294 200 000 EUR33 по текущи цени, 

допълнен с вноски от: 

2. Сумата, посочена в параграф 1а 

се допълва с вноски от: 

__________________  

33 Този финансов пакет представлява 

основната референтна сума по 
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смисъла на точка 17 от 

Междуинституционалното 

споразумение (2013/C 373/01) между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Финансовата помощ за 

назначенията за участие в дейности за 

солидарност и за проектите за 

солидарност, посочени в член 7, 

параграф 1, букви а) и б), се разпределя 

индикативно на 80 % за назначения за 

участие в доброволческа дейност и за 

проекти за солидарност; и на 20 % за 

назначения за стажове и работа. 

3. Финансовата помощ за 

назначенията за участие в дейности за 

солидарност и за проектите за 

солидарност, посочени в член 7, 

параграф 1, букви а) и б), се разпределя 

индикативно на 70% за назначения за 

участие в доброволческа дейност и за 

проекти за солидарност; и на 30% за 

назначения за стажове и работа. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всяка участваща държава може 

да предостави национално 

финансиране, което да е на 

разположение на бенефициерите и се 

управлява в съответствие с правилата на 

Европейския корпус за солидарност, и 

за тази цел да използва 

децентрализираните структури на 

Европейския корпус за солидарност, 

при условие, че осигури допълнително 

пропорционално финансиране на тези 

структури. 

6. Всяка участваща държава, 

регионален или местен орган може да 

предостави допълнително 

финансиране, което да е на 

разположение на бенефициентите и се 

управлява в съответствие с правилата на 

Европейския корпус за солидарност, и 

за тази цел да използва 

децентрализираните структури на 

Европейския корпус за солидарност, 

при условие, че осигури допълнително 

пропорционално финансиране на тези 

структури. 
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Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. За да се опростят 

изискванията към бенефициентите, 

следва в максимална възможна 

степен да се използва финансиране 

чрез еднократни суми, единични 

разходи и единни ставки. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки участват в 

Европейския корпус за солидарност. 

1. Европейският корпус за 

солидарност е отворен за участие на 

следните държави: 

 а) държавите членки; 

 б) държавите в процес на 

присъединяване, държавите 

кандидатки и потенциалните 

държави кандидатки, за които има 

предприсъединителна стратегия, в 

съответствие с общите принципи и 

условия за участие на тези държави в 

програми на Съюза, установени в 

съответните рамкови споразумения и 

решения на съвети за асоцииране или 

в подобни споразумения; 

 в) държавите от ЕАСТ, които са 

страни по Споразумението за ЕИП, в 

съответствие с разпоредбите на 

посоченото споразумение; 

 г) държавите, обхванати от 

Европейската политика за съседство, 

които са сключили със Съюза 

споразумения, предвиждащи 
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възможност за участие в програмите 

на Съюза, при условие че сключат 

двустранно споразумение със Съюза 

относно условията за участието им в 

Европейския корпус за солидарност. 

 Държавите членки участват в 

Европейския корпус за солидарност с 

цел засилване на социалното 

приобщаване чрез солидарност и 

намеса на Съюза. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският корпус за 

солидарност е отворен за участие и на 

други държави въз основа на 

двустранни споразумения. 

Сътрудничеството се основава, когато е 

уместно, на допълнителни бюджетни 

кредити, предоставяни в съответствие с 

процедурите, които ще се договарят с 

тези държави. 

2. Европейският корпус за 

солидарност е отворен за участие и на 

други държави въз основа на 

двустранни и многостранни 

споразумения за трансгранични 

проекти с европейски държави извън 

ЕС. Сътрудничеството се основава, 

когато е уместно, на допълнителни 

бюджетни кредити, предоставяни в 

съответствие с процедурите, които ще 

се договарят с тези държави. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. 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. В момента на 

започване на назначението или на 

проекта обаче регистрираният млад 

човек трябва да е на минимум 18 години 

и на не повече от 30 години. 

1. 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 или получават 

достъп до програмата чрез вече 

съществуващи процедури за 

кандидатстване, осигурявани от 

координиращи и изпращащи 
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организации. В момента на започване 

на назначението или на проекта обаче 

регистрираният млад човек трябва да е 

на минимум 18 години и на не повече от 

30 години. Младите хора могат да 

участват в този проект колкото 

пъти желаят, независимо от 

свободните места. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Заявлението от млад човек за 

програма с по-дълъг срок не може да 

се отхвърля, ако по време на срока на 

проекта той или тя ще навърши 30-

годишна възраст. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При изпълнението на настоящия 

регламент Комисията и участващите 

държави гарантират, че се полагат 

специални усилия за насърчаване на 

социалното приобщаване, по-специално 

по отношение на участието на млади 

хора в неравностойно положение. 

2. При изпълнението на настоящия 

регламент Комисията и участващите 

държави гарантират, че се полагат 

специални усилия за насърчаване на 

социалното приобщаване, по-специално 

по отношение на участието на млади 

хора в неравностойно положение, като 

се осигурява специално обучение за 

доброволци, предназначено за всички 

участници. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският корпус за 

солидарност е отворен за участието на 

публични или частни субекти или 

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 или 

международни организации, посочени в 

член 2, точка 4, при условие, че са 

получили знак за качество на 

Европейския корпус за солидарност, в 

съответствие с целите на 

настоящия регламент, като се 

осигурява по-голяма гъвкавост на 

достъпа до Европейския корпус за 

солидарност, с ясни и прости правила 

за този достъп. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В резултат на тази оценка на 

дадения субект може да бъде 

предоставен знака 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 знака за качество на 

Европейския корпус за солидарност. 

Полученият знак за качество 

периодично се подлага на нова оценка и 

може да бъде отнет, но след 

последваща оценка може да бъде 

присъден отново. Резултатите от 

преоценката на субектите 

представляват част от оценката и 

мониторинга, посочени в член 15, и 

по-специално от доклада за 

напредъка, който Комисията 

публикува до 2020 г. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки публичен или частен субект, 

учреден в участваща държава, както и 

международни организации, 

изпълняващи дейности за солидарност в 

участващите държави, могат да 

кандидатстват за финансиране по линия 

на Европейския корпус за солидарност. 

За дейностите, посочени в член 7, 

параграф 1, буква а), участващата 

организация следва да получи знак за 

качество като предварително условие за 

получаване на финансиране по линия на 

Европейския корпус за солидарност. Що 

се отнася до проектите за солидарност, 

посочени в член 7, параграф 1, буква б), 

за финансиране могат да кандидатстват 

също така физически лица от името на 

неформални групи, съставени от 

участници в Европейския корпус за 

солидарност. 

Всеки публичен или частен субект с 

нестопанска цел, учреден в участваща 

държава, както и международни 

организации, изпълняващи дейности за 

солидарност в участващите държави, 

могат да кандидатстват за финансиране 

по линия на Европейския корпус за 

солидарност. За дейностите, посочени в 

член 7, параграф 1, буква а), 

участващата организация следва да 

получи знак за качество като 

предварително условие за получаване на 

финансиране по линия на Европейския 

корпус за солидарност. Що се отнася до 

проектите за солидарност, посочени в 

член 7, параграф 1, буква б), за 

финансиране могат да кандидатстват 

също така физически лица от името на 

неформални групи, съставени от 

участници в Европейския корпус за 

солидарност. Кандидатстването за и 

разпределянето на финансиране 

следва да се извършва по начин, при 

който се гарантира ефективен и бърз 

отговор на обществените 

предизвикателства. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Напредъкът по конкретните цели се 

измерва, като се използват следните 

показатели: 

Напредъкът по конкретните цели и 

качеството на назначенията се 

оценяват, като се използват следните 

показатели: 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) брой участници в назначения за 

участие в доброволческа дейност (в 

държавата на местопребиваване на 

участниците и в чужбина); 

a) брой участници в назначения за 

участие в доброволческа дейност по 

държави, възраст и пол; 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) брой участници в проекти за 

солидарност; 

г) брой участници в проекти за 

солидарност по държави, възраст и 

пол; 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) брой организации, притежаващи 

знак за качество на Европейския корпус 

за солидарност. 

д) брой организации, притежаващи 

знак за качество на Европейския корпус 

за солидарност, по държави. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) процент на участниците, 

които са получили удостоверение, 

като например „Youthpass“, диплома 

или друг вид официално признание за 

своето участие в Европейския корпус 

за солидарност, по държави, възраст 

и пол; 
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Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) процент на участниците, 

заявили, че са подобрили своето 

лично, образователно, обществено и 

гражданско развитие, по държави, 

възраст и пол; 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) процент на участниците, 

заявили, че са подобрили своите 

езикови умения, по държави, възраст 

и пол; 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дг) процент на участниците, 

заявили, че възнамеряват да 

продължат участието си в дейности 

за солидарност, по държави, възраст 

и пол; 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д д (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дд) процент на участниците с 
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увреждания по държави, възраст, пол 

и вид назначение. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В рамките на Портала на 

Европейския корпус за солидарност се 

създава и механизъм за обратна 

информация с цел получаване на 

коментар от участниците относно 

качеството на техните назначения. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Най-късно шест месеца след влизането в 

сила на настоящия регламент 

Комисията изготвя подробна програма 

за мониторинг на крайните продукти, 

резултатите и въздействието на 

настоящия регламент. 

Без да се засяга параграф 1, най-късно 

шест месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент Комисията 

изготвя подробна програма за 

мониторинг на крайните продукти, 

резултатите и въздействието на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Четири години след ... [датата 

на прилагане на настоящия 

регламент], с цел оценка на опита на 

Европейския корпус за солидарност, 

Комисията публикува доклад относно 

най-добрите практики, на които 

могат да се основават бъдещите 
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политики и целите в областта на 

сближаването. 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията, в сътрудничество с 

участващите държави, осигурява 

разпространението на информация, 

публичността и проследяването на 

всички дейности, подкрепяни в рамките 

на Европейския корпус за солидарност. 

1. Комисията, в сътрудничество с 

участващите държави, осигурява 

разпространението на информация, 

публичността и проследяването на 

всички дейности, подкрепяни в рамките 

на Европейския корпус за солидарност, 

по-специално посредством решения, 

основани на ИКТ, като например 

портал, достъпен на всички 

официални езици на Съюза, със 

специален фокус върху равните 

възможности и равния достъп. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Дейностите по комуникация 

трябва да допринасят и за 

институционалната комуникация на 

политическите приоритети на Съюза, 

при условие че тези приоритети са 

свързани с общата цел на настоящия 

регламент. 

3. Дейностите по комуникация 

трябва да допринасят и за 

институционалната комуникация на 

политическите приоритети на Съюза, 

при условие че тези приоритети са 

свързани с общата цел на настоящия 

регламент и осигуряват добавена 

стойност и видимост за Съюза. 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националният орган определя 

независим одитен орган. Независимият 

одитен орган изготвя одитно становище 

относно годишната декларация за 

управлението, посочена в член 60, 

параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012. 

1. Националният орган, в 

съответствие с принципа на 

прозрачност, определя независим 

одитен орган. Независимият одитен 

орган изготвя одитно становище 

относно годишната декларация за 

управлението, посочена в член 60, 

параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) се установяват стандартите за 

вътрешен контрол за националните 

агенции, както и правилата за 

управление на финансовите средства на 

Съюза за отпускане на безвъзмездни 

средства от националните агенции; 

a) се установяват стандартите за 

вътрешен контрол за националните 

агенции, както и правилата за 

управление на финансовите средства на 

Съюза за отпускане на безвъзмездни 

средства от националните агенции, 

като се вземат предвид изискванията 

за опростяване и съответно не се 

налагат допълнителни тежести 

върху участващите организации; 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) Във връзка с изпълнението на 

Европейския корпус за солидарност 

Европейската комисия работи в 

тясно сътрудничество с определения 

национален орган за Европейския 

корпус за солидарност. 
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Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията организира редовни 

срещи с мрежата от национални агенции 

с цел да гарантира съгласувано 

изпълнение на Европейския корпус за 

солидарност във всички участващи 

държави. 

7. Комисията организира редовни 

срещи с мрежата от национални агенции 

и други заинтересовани страни, 

участващи в дейностите на 

Европейския корпус за солидарност, с 

цел да гарантира съгласувано 

изпълнение на Европейския корпус за 

солидарност във всички участващи 

държави. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Националните агенции отговарят 

за първичните проверки на 

бенефициерите на безвъзмездни 

средства за действията на Европейския 

корпус за солидарност. Тези проверки 

трябва да осигуряват достатъчно 

гаранции, че отпуснатите безвъзмездни 

средства са използвани по 

предназначение и в съответствие с 

приложимите правила на Съюза. 

3. Националните агенции отговарят 

за първичните проверки на 

бенефициентите на безвъзмездни 

средства за действията на Европейския 

корпус за солидарност. Тези проверки 

са пропорционални и адекватни и 
осигуряват достатъчно гаранции, че 

отпуснатите безвъзмездни средства се 

използват по предназначение и в 

съответствие с приложимите правила на 

Съюза, като се вземат предвид 

изискванията за опростяване и 

съответно не се налагат 

допълнителни тежести върху 

участващите организации. Освен 

това, с цел да се опростят 

изискванията към бенефициентите, в 

максимална възможна степен се 

използва финансиране чрез 

еднократни суми, единични разходи 

или единни ставки. 
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Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел прилагането на настоящия 

регламент Комисията приема работни 

програми чрез актове за изпълнение. 

Във всяка работна програма се 

гарантира, че общите и специфичните 

цели, определени в членове 3 и 4, се 

изпълняват по последователен начин, и 

се очертават очакваните резултати, 

метода на изпълнение и общия размер 

на разходите. В работните програми се 

съдържа също така описание на 

действията, които ще се финансират, 

информация за сумата, разпределена за 

всяко действие и за разпределението на 

финансовите средства между 

участващите държави за дейностите, 

управлявани чрез националните 

агенции, и примерен график за тяхното 

изпълнение. 

1. С цел прилагането на настоящия 

регламент Комисията приема работни 

програми чрез актове за изпълнение. 

Във всяка работна програма се 

гарантира, че общите и специфичните 

цели, определени в членове 3 и 4, се 

изпълняват по последователен начин, и 

се очертават очакваните резултати, 

метода на изпълнение и общия размер 

на разходите. В работните програми се 

съдържа също така описание на 

действията, които ще се финансират, 

включително съвместни действия на 

трансгранично равнище, информация 

за сумата, разпределена за всяко 

действие и за разпределението на 

финансовите средства между 

участващите държави за дейностите, 

управлявани чрез националните 

агенции, и примерен график за тяхното 

изпълнение. 
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