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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският корпус за солидарност е новата инициатива на ЕС, която насърчава 
солидарността като основна ценност на ЕС сред неговите граждани и сред неговите 
държави членки и създава възможности за младите хора да извършват доброволческа 
дейност или да работят по проекти в своята държава или в чужбина, които са от полза 
за общностите и хората в Европа.

Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да бъдат 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, умения и компетенции, да са финансово 
достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия. 
Докладчикът специално подчертава, че дейностите за солидарност, предлагани на 
младите хора, следва да бъдат насочени към незаетите с работа, учене или обучение 
лица (NEET).

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, активното им гражданско участие и пригодността им за заетост. 
Докладчикът изтъкна, че участниците в доброволчески дейности следва да бъдат 
напълно обезщетявани за разходите си, свързани с доброволческата дейност, като 
настаняване, местен транспорт, джобни пари, храна, транспорт от мястото им на 
пребиваване до мястото на доброволческата дейност и обратно.

Европейският корпус за солидарност предлага на младите хора възможност да създават 
и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на 
техните местни и регионални общности. Такива проекти са трамплин за по-нататъшно 
ангажиране в дейностите за солидарност и възможност за изпробване на идеи и за 
поощряване на младите хора да бъдат самите те двигатели на дейности за солидарност. 
В допълнение проектите на Европейския корпус 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, работещи в 
областта на солидарността, нестопанската дейност и младежта.

Субект, който желае да участва в Европейския корпус за солидарност, следва да получи 
знак за качество като предварително условие за участие. Докладчикът подчерта, че 
присъденият знак за качество следва да се подлага на проверки поне веднъж на две 
години и че може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се 
установи, че условията, довели до неговото присъждане, вече не се изпълняват.

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 програмата. 
По този начин следва да се обърне специално внимание на социалните предприятия, 
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като те бъдат насърчени да подкрепят дейностите на европейския корпус за 
солидарност. За да се постигнат в по-голяма степен целите на програма „Европейски 
корпус за солидарност“, Комисията, държавите членки и националните агенции следва 
да работят в тясно сътрудничество с неправителствени организации, социални 
предприятия, младежки организации и местни участници с опит в дейности за 
солидарност.

С настоящото предложение се въвеждат няколко опростявания за физически лица, 
организации и на институционално равнище. Докладчикът предлага допълнително 
опростяване на съществуващата финансова процедура, като се отдава предпочитание 
на опростения вариант за разходите, за да се опростят изискванията за бенефициерите. 
Докладчикът изразява съгласие с предложението за установяване на стандартите за 
вътрешен контрол за съответните национални агенции, както и на правилата за 
управление на финансовите средства на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства 
от националните агенции, като се вземат предвид изискванията за опростяване и не се 
налагат допълнителни тежести върху участниците и участващите организации.

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 основава 
на общи ценности и на солидарност 
между неговите граждани и между 
държавите членки, както и между 
поколенията. Тези общи ценности 
ръководят неговите действия и 
осигуряват необходимото единство за 
справяне със сегашните и бъдещите 
обществени предизвикателства на 
европейско и на международно 
равнище, за преодоляването на които 
младите европейци имат желание да 
помогнат като изразят своята 
солидарност на практика.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 
дейности за солидарност, които 
обхващат много различни области, и да 
се подпомагат националните и местните 
действащи лица в техните усилия за 
справяне с различни предизвикателства 
и кризи. Комисията даде началото 
първия етап на Европейския корпус за 
солидарност, при който бяха 
мобилизирани осем различни програми 
на Съюза с цел на младите хора в целия 
Съюз да бъдат предложени 
възможности за доброволчество, стаж 
или работа.

(3) В своето съобщение от 
7 декември 2016 г., озаглавено 
„Европейски корпус за солидарност“, 
Комисията изтъкна необходимостта да 
се укрепят основите за предприемането 
на действия за солидарност в цяла 
Европа, да се предоставят на младите 
хора повече и по-добри възможности за 
дейности за солидарност, които 
обхващат много различни области, и да 
се подпомагат националните, 
регионалните и местните действащи 
лица в техните усилия за справяне с 
различни предизвикателства и кризи. 
Комисията даде началото първия етап 
на Европейския корпус за солидарност,
при който бяха мобилизирани осем 
различни програми на Съюза с цел на 
младите хора в целия Съюз да бъдат 
предложени възможности за 
доброволчество, стаж или работа.

___________________ __________________

18 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейски 
корпус за солидарност“, 
COM(2016) 0942 final.

18 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите „Европейски 
корпус за солидарност“, 
COM(2016) 0942 final.

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 

(5) На младите хора би трябвало да 
се предоставят лесно достъпни и 
приобщаващи възможности за участие 
в дейности за солидарност, които ще им 
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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.

дадат възможност да изразят 
ангажираността си в полза на 
общностите, включително местните 
общности, като същевременно 
придобиват полезен опит, знания, 
умения и компетенции за своето 
личностно, образователно, социално, 
гражданско и професионално развитие и 
по този начин подобряват своята 
пригодност за заетост на национално, 
регионално, европейско и когато е 
целесъобразно – на трансгранично или 
международно равнище. С тези 
дейности следва също да бъде 
подкрепяна мобилността на младите 
доброволци, стажанти и работещи лица.

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 и да бъдат 
насочени по-специално към незаетите 
с работа, учене или обучение лица 
(NEET), в смисъл, че следва да 
отговарят на неудовлетворени 
обществени потребности, да допринасят 
за укрепване на местните общности и 
на социалното приобщаване, 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, приобщаващи и 
здравословни условия.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7
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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 служба19 и 
инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“20. 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 
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.

(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 служба19 и 
инициатива „Доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ“20. Той също така 
допълва усилията на държавите членки, 
регионите и градовете 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 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.

_________________ _________________

19 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм+“: програма на Съюза в 

19 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм+“: програма на Съюза в 
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областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта и за отмяна на 
решения № 1719/2006/ЕО, 
№ 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО 
ОВ L 347, 20.12.2013 г. стр. 50 – 73).

областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта и за отмяна на 
решения № 1719/2006/ЕО, 
№ 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО 
ОВ L 347, 20.12.2013 г. стр. 50 – 73).

20 Регламент (ЕС) № 375/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
април 2014 г. за създаване на 
Европейския доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ (инициатива 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 
1—17).

20 Регламент (ЕС) № 375/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 
април 2014 г. за създаване на 
Европейския доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ (инициатива 
„Доброволци на ЕС за хуманитарна 
помощ“) (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 
1—17).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европейският корпус за 
солидарност разкрива нови 
възможности за младите хора да 
изпълняват дейности за участие в 
доброволческа дейност, стажове или 
професионална работа в области, 
свързани със солидарността, както и да 
създават и разработват проекти за 
солидарност по собствена инициатива. 
Тези възможности допринасят за 
тяхното личностно, образователно, 
социално, гражданско и професионално 
развитие. Европейският корпус за 
солидарност също така подпомага 
дейности за изграждане на мрежи за 
участниците в корпуса и за 
организациите, както и прилага мерки за 
осигуряване на качеството на 
подпомаганите дейности и подобрява 
процеса на валидиране на учебните 
резултати, придобити от тях. Така той 
ще допринася и за европейското 
сътрудничество, важно за младите хора 
и с оглед повишаване на осведомеността 
за положителното му въздействие.

(9) Европейският корпус за 
солидарност разкрива нови 
възможности за младите хора да 
изпълняват дейности за участие в 
доброволческа дейност, стажове или 
професионална работа в области, 
свързани със солидарността, както и да 
създават и разработват програми и 
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.



AD\1174303BG.docx 9/26 PE629.617v02-00

BG

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 
мрежи, разработени във връзка с 
различни области, като например 
образование и обучение, заетост, 
равенство между половете, 
предприемачество, по-специално 
социално предприемачество, 
гражданство и демократично участие, 
околна среда и опазване на природата, 
действия в областта на климата, 
предотвратяване на бедствия, готовност 
при бедствия и възстановяване след тях, 
селско стопанство и развитие на 
селските райони, осигуряване на 
хранителни и нехранителни продукти, 
здраве и благосъстояние, творчество и 
култура, физическо възпитание и спорт, 
социално подпомагане и закрила, 
приемане и интегриране на граждани на 
трети държави, териториално 
сътрудничество и сближаване, както и 
трансгранично сътрудничество; Такива 
дейности за солидарност следва да 
включват стабилно измерение за учене и 
обучение чрез адекватни дейности, 
които могат да се предлагат на 
участниците преди, по време на и след 
дейностите за солидарност.

(10) Тези дейности следва да бъдат 
от полза за общностите и да бъдат 
подкрепяни от местните и 
регионалните органи, като 
същевременно подпомагат личностното, 
образователното, социалното, 
гражданското и професионалното 
развитие на гражданина, като могат да 
бъдат под формата на доброволчество, 
стажове и работни места, проекти за 
солидарност, дейности за изграждане на 
мрежи, ИТ и нови технологии, 
разработени във връзка с различни 
области, като например формално и 
неформално образование и 
самостоятелно учене, 
междукултурен диалог, социално 
приобщаване, както 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
образование, учене и обучение чрез 
адекватни дейности, които могат да се 
предлагат на участниците преди, по 
време на и след дейностите за 
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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 
неблагоприятно въздействие върху 
потенциална или съществуваща платена 
професионална дейност, както и да не се 
разглеждат като заместител на такава 
дейност. Комисията и държавите членки 
следва да си сътрудничат по отношение 
на доброволчеството политики в 
областта на младежта чрез отворения 
метод на координация.

(11) Доброволческите дейности 
(както в Съюза, така и извън него) 
предоставят възможности за натрупване 
на богат опит в контекста на 
неформалното и самостоятелното учене, 
което спомага за личностното, 
социално-образователното и 
професионалното развитие на младите 
хора, активно гражданско участие, 
обмен на добри практики и 
перспективите за пригодност за 
заетост на пазара на труда. 
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. Участниците в 
доброволчески дейности следва да 
бъдат обезщетявани по подходящ 
начин за своите разходи, свързани с 
доброволческата дейност, 
включително за настаняване, местен 
транспорт, джобни пари, храна, 
транспорт от мястото им на 
пребиваване до мястото на 
доброволческата дейност и обратно.
Комисията и държавите членки следва 
да си сътрудничат по отношение на 
доброволчеството политики в областта 
на младежта чрез отворения метод на 
координация.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Инициативността на младите 
хора е важен актив за обществото и за 
пазара на труда. Европейският корпус за 
солидарност допринася за поощряване 
на този аспект, като предлага на 
младите хора възможност да създават и 
реализират собствени проекти, насочени 
към конкретни предизвикателства в 
полза на техните местни и регионални 
общности, като при необходимост се 
отчитат специфичните местни, 
регионални и трансгранични 
фактори. Такива проекти са 
възможност за разработване на 
иновативни решения на основните 
предизвикателства 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, социални предприятия
или други органи, действащи в области, 
свързани със солидарността, с 
дейностите с нестопанска цел и с 
младежта.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Следва да се обърне специално 
внимание на осигуряването на 
качеството на дейностите и на другите 
възможности, предлагани от 
Европейския корпус за солидарност, по-
специално като на участниците бъде 
предложено обучение, езикова помощ, 

(15) Следва да се обърне специално 
внимание на осигуряването на 
качеството на дейностите и на другите 
възможности, предлагани от 
Европейския корпус за солидарност, по-
специално като на участниците бъде 
предложено обучение, езикова помощ, 
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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.

достъп до услуги за лична подкрепа, 
застраховка, административна помощ и 
подпомагане преди и след дейността, 
както и валидиране на знанията, 
уменията и компетенциите, придобити 
по време на опита от участието им в 
Европейския корпус за солидарност. 
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.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Субект, който желае да участва в 
Европейския корпус за солидарност, 
следва да получи знак за качество, при 
условие че са изпълнени съответните 

(18) Субект, който желае да участва в 
Европейския корпус за солидарност, 
следва да получи знак за качество, при 
условие че са изпълнени съответните 
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условия. Процесът на присъждане на 
знак за качество трябва да се извършва 
постоянно от изпълнителните органи на 
Европейския корпус за солидарност. 
Присъденият знак за качество следва да 
се подлага на периодични проверки и 
може да бъде отнет, ако в контекста на 
извършваните проверки се установи, че 
условията, довели за неговото 
присъждане, вече не се изпълняват.

условия. Процесът на присъждане на 
знак за качество трябва да се извършва 
постоянно от изпълнителните органи на 
Европейския корпус за солидарност. 
Присъденият знак за качество следва да 
се подлага на проверки поне веднъж на 
четири години и може да бъде отнет, 
ако в контекста на извършваните 
проверки се установи, че условията, 
довели за неговото присъждане, вече не 
се изпълняват.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разширяването на проектите по 
„Европейския корпус за солидарност“ 
следва да бъде улеснено. Следва да се 
въведат специфични мерки, които да 
подпомагат организаторите на проекти 
по „Европейския корпус за 
солидарност“ да кандидатстват за 
отпускането на безвъзмездни средства, 
да развиват взаимодействия чрез 
подкрепата по линия на европейските 
структурни и инвестиционни фондове и 
програмите, свързани с миграцията, 
сигурността, правосъдието и 
гражданството, здравеопазването и 
културата.

(21) Разширяването на проектите по 
„Европейския корпус за солидарност“ 
следва да бъде улеснено. В същото 
време на потенциалните бенефициери 
следва да се предоставя точна и 
непрекъснато актуализирана 
информация относно тези 
възможности. Следва да се въведат 
специфични мерки, които да подпомагат 
организаторите на проекти по 
„Европейския корпус за солидарност“ 
да кандидатстват за отпускането на 
безвъзмездни средства, да развиват 
взаимодействия чрез подкрепата по 
линия на европейските структурни и 
инвестиционни фондове и програмите, 
свързани с миграцията, сигурността, 
правосъдието и гражданството, 
здравеопазването и културата.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Постоянно следва да се развива (23) Постоянно следва да се развива 
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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.

порталът на Европейския корпус за 
солидарност, за да се осигури лесен и 
удобен за ползване 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.

Изменение 15

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 

(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. Съответно в 
рамките на мониторинга на 
програмата се докладва за степента, 
в която участието отговаря на 
стремежа да се отрази разнородният 
характер на обществото по 
отношение на малцинствените групи, 
уврежданията/способностите, 
социалните/финансовите 
затруднения и регионалният произход 
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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.

на участниците. Също така 
участващите държави трябва да положат 
усилия да приемат всички подходящи 
мерки за премахване на правните и 
административните пречки за доброто 
функциониране на Европейския корпус 
за солидарност. Това би следва да реши, 
когато е възможно и без да се засягат 
достиженията на правото от Шенген и 
законодателството на Съюза за влизане 
и пребиваване на граждани на трети 
държави, административните проблеми, 
които създават затруднения при 
получаването на визи и разрешения за 
пребиваване, както и издаването на 
европейска здравноосигурителна карта в 
случай на трансгранични дейности в 
рамките на Европейския съюз.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) 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 програмата. Следва да се обърне 
специално внимание на социалните 
предприятия, като те бъдат насърчени 
да подкрепят дейностите на 
европейския корпус за солидарност. 
Разяснителните кампании, 
популяризирането и разпространяването 
следва да разчитат на всички 
изпълнителни органи за програмата, 
включително, когато е целесъобразно, 
на подкрепата на други основни 
заинтересовани страни.

(38) 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 програмата. Следва да 
се обърне специално внимание на 
социалните предприятия, като те бъдат 
насърчени да подкрепят дейностите на 
европейския корпус за солидарност. 
Разяснителните кампании, 
популяризирането и разпространяването 
следва да разчитат на всички 
изпълнителни органи за програмата, 
включително, когато е целесъобразно, 
на подкрепата на други основни 
заинтересовани страни.
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Изменение 17

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 за предпочитане 
следва да работят в тясно 
сътрудничество в партньорство с 
неправителствени организации, 
социални предприятия, младежки 
организации и местни участници с опит 
в дейности за солидарност, 
включително доброволческа 
инфраструктура и агенции за 
подпомагане, например доброволчески 
центрове.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да осигури ефективно и 
ефикасно изпълнение на настоящия 
регламент, програмата следва да 
използва в максимална степен вече 
въведените и съществуващи 
договорености за управление. По тази 
причина изпълнението на програмата 
следва да бъде е възложено на 
съществуващите структури, а именно 
Европейската комисия и националните 
агенции, определени за управлението на 
дейностите, посочени в глава III на 
[новия регламент за програмата 
„Еразъм“]. Комисията следва да 
провежда редовни консултации с 
възлови заинтересовани страни, в т.ч. 
участващите организации, относно 
изпълнението на Европейския корпус за 
солидарност.

(41) За да осигури ефективно и 
ефикасно изпълнение на настоящия 
регламент, програмата следва да 
използва в максимална степен вече 
въведените и съществуващи 
договорености за управление. По тази 
причина изпълнението на програмата 
следва да бъде е възложено на 
съществуващите структури, а именно 
Европейската комисия и националните 
агенции, определени за управлението на 
дейностите, посочени в глава III на 
[новия регламент за програмата 
„Еразъм“]. Комисията следва да 
провежда редовни консултации с 
възлови заинтересовани страни, в т.ч. 
участващите организации, относно 
изпълнението на Европейския корпус за 
солидарност и активно да ги ангажира 
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в процеса на вземане на решения.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) „доброволец“ означава лице, 
което се е регистрирало в портала на 
Европейския корпус за солидарност и 
изпълнява дейности в полза на 
обществото по своя собствена воля;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „проект за солидарност“ означава 
неплатена дейност за солидарност в 
страната за период не по-дълъг от 
дванадесет месеца, изпълняван от групи 
от минимум пет участници в 
Европейския корпус за солидарност с 
цел преодоляване на съществени 
предизвикателства в рамките на техните 
общности, като същевременно 
предоставят ясна европейска добавена 
стойност.

(9) „проект за солидарност“ означава 
неплатена дейност за солидарност в 
страната или зад граница за период не 
по-дълъг от дванадесет месеца, 
изпълняван от групи от минимум пет 
участници в Европейския корпус за 
солидарност или от участваща 
организация с цел преодоляване на 
съществени предизвикателства в 
рамките на техните общности, като 
същевременно предоставят ясна 
европейска добавена стойност.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретната цел на програмата е 
да се предоставят на младите хора, 
включително на тези с по-малко 
възможности, леснодостъпни 

2. Конкретната цел на програмата е 
да се предоставят на младите хора, 
включително на тези с по-малко 
възможности, леснодостъпни и 
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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.

приобщаващи възможности за участие 
в дейности за солидарност в Европа и 
чужбина, с акцент върху страните 
кандидатки и потенциалните 
кандидатки за членство, като 
същевременно се подобряват и 
надлежно валидират техните знания и 
компетенции и се улеснява тяхната 
пригодност за заетост.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) техния приобщаващ подход, 
който включва млади хора с различен 
произход и в неравностойно 
положение, в това число онези, които 
срещат пречки, за да участват 
напълно в програмата;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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;
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) мерки, насочени към 
насърчаване на социалното 
приобщаване и на равните 
възможности;

Изменение 25

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), е 
съсредоточено върху установените 
потребности на общността и им 
оказва влияние, 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. Чрез такова 
споразумение се осигурява подходяща 
правна и социална защита на 
участника. Участниците в 
доброволчески дейности получават 
подходящо обезщетение за своите 
разходи, свързани с доброволческата 
дейност.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отдава се предпочитание на 
опростения вариант за разходите, за 
да се опростят изискванията за 
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бенефициерите.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпълнението на настоящия 
регламент Комисията, държавите 
членки и други участващи държави 
насърчават условията за социално 
приобщаване и равен достъп, 
включително за участието на млади 
хора с по-малко възможности.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В резултат на тази оценка на 
дадения субект може да бъде 
предоставен знакът за качество на 
Европейския корпус за солидарност. 
Полученият знак за качество 
периодично се подлага на последваща 
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 се подлага 
на последваща оценка поне веднъж на 
четири години и може да бъде отнет в 
случай на злоупотреба.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението ѝ. Междинната оценка 

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението ѝ. Междинната оценка се 
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трябва също така да се придружава от 
окончателната оценка на предходната 
програма.

придружава от окончателната оценка на 
предходната програма.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза, по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях, като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят
навременна, последователна, ефективна 
и пропорционална целева информация 
на различни видове публика, 
включително медиите и 
обществеността.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата и 
нейните действия и резултати.
Финансовите ресурси, отпуснати за 
програмата, допринасят също така за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото те са свързани с целите, 
посочени в член 3.

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата, 
нейните целеви ползватели, 
продължителност, действия и 
резултати. Финансовите ресурси, 
отпуснати за програмата, допринасят 
също така за институционалната 
комуникация на политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те са 
свързани с целите, посочени в член 3.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Националните агенции, посочени 
в член 23, разработват последователна 
стратегия с цел информиране и 
ефективно достигане, както и 
разпространение до всички 
потенциални бенефициери 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.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 24 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се установяват стандартите за 
вътрешен контрол за съответните 
национални 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 съответните 
национални 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 не се налагат 
допълнителни тежести върху 
участниците и участващите 
организации.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Одитите относно използването 
на приноса от Съюза, проведени от лица 
или субекти, включително от различни 
от тези, на които институции или органи 
на Съюза са възложили извършването 
на одити, съставляват основата на 
общата увереност по член [127] от 
Финансовия регламент.

1. Одитите относно използването 
на приноса от Съюза, проведени от лица 
или субекти, включително от различни 
от тези, на които институции или органи 
на Съюза са възложили извършването 
на одити, съставляват основата на 
общата увереност по член [127] от 
Финансовия регламент и се провеждат 
в съответствие с еднакви критерии 
във всички държави членки.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

2. Националните агенции отговарят 
за първичните проверки на 
бенефициерите на безвъзмездни 
средства за действията на Европейския 
корпус за солидарност. Тези проверки 
трябва да бъдат пропорционални и 
адекватни и да осигуряват достатъчно 
гаранции, че отпуснатите безвъзмездни 
средства са използвани по 
предназначение и в съответствие с 
приложимите правила на Съюза.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията предприема 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че при изпълнението на 
действията, финансирани по силата 
на настоящия регламент, 
финансовите интереси на Съюза са 
защитени.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процент на участниците, 
произлизащи от среда с по-малко 
възможности, както и

б) процент на участниците, 
произлизащи от среда с по-малко 
възможности,

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) проценти за баланса между 
половете, малцинствените групи, 
уврежданията/способностите и 
регионалния произход на 
участниците.



AD\1174303BG.docx 25/26 PE629.617v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“

Позовавания COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Водеща комисия
Дата на обявяване в заседание

CULT
2.7.2018

Дадено становище
Дата на обявяване в заседание

REGI
2.7.2018

Докладчик по становище:
Дата на назначаване

Ivana Maletić
20.6.2018

Разглеждане в комисия 21.11.2018

Дата на приемане 17.1.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

28
1
5

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, 
Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof 
Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-
Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, 
Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, 
Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika 
Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, 
Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, 
Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Damiano Zoffoli



PE629.617v02-00 26/26 AD\1174303BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28 +

ALDE Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, 
Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando 
Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-
Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin 
Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1 -

NI Konstantinos Papadakis

5 0

EFDD Rosa D'Amato

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


	1174303BG.docx

