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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по развитие да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Доброволците могат да подсилят 
операциите за хуманитарна помощ и да 
допринесат за професионализирането на 
хуманитарната помощ, когато са 
подбрани, обучени и подготвени за 
изпращане на терен по подходящ начин, 
така че да се гарантира, че притежават 
необходимите умения и компетентности 
да помагат по най-ефективен начин на 
нуждаещите се.

(6) Доброволците могат да подсилят 
операциите за хуманитарна помощ и да 
допринесат за професионализирането на 
хуманитарната помощ, когато са 
подбрани, обучени и подготвени за 
изпращане на терен по подходящ начин, 
така че да се гарантира, че притежават 
необходимите умения и компетентности 
да помагат по най-ефективен начин на 
нуждаещите се, и когато разполагат с 
подходяща подкрепа или 
предоставяне на насоки на мястото, 
на което се извършва 
доброволческата дейност.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съюзът провежда операциите си за 
хуманитарна помощ в партньорство с 
организации, които ги осъществяват.
Тези организации следва да играят 
значителна роля в осъществяването на 
дейността на инициативата 

(10) Съюзът провежда операциите си за 
хуманитарна помощ в партньорство с 
организации, които ги осъществяват.
Тези организации следва да играят 
значителна роля в осъществяването на 
дейността на инициативата 
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EU Aid Volunteers, за да се гарантират 
ангажираност и отговорност от страна 
на участниците в процеса на място и да 
се постигнат максимални резултати по 
отношение на участието в действията на 
доброволческия корпус. Съюзът следва 
да възложи на осъществяващите 
операциите организации по-конкретно 
намирането, подбора, подготовката и
изпращането на терен на доброволците 
на ЕС за хуманитарна помощ в 
съответствие с определените от 
Комисията стандарти. Освен това 
Комисията следва да може да използва 
успешно обучени и подготвени 
доброволци за изпращане на терен, 
когато това е уместно.

EU Aid Volunteers, за да се гарантират 
ангажираност и отговорност от страна 
на участниците в процеса на място и да 
се постигнат максимални резултати по 
отношение на участието в действията на 
доброволческия корпус. Съюзът следва 
да възложи на осъществяващите 
операциите организации по-конкретно 
намирането, подбора, подготовката, 
изпращането на терен, наблюдението 
по време на и след мисията  на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 
помощ в съответствие с определените от 
Комисията стандарти. Освен това 
Комисията следва да може да използва 
успешно обучени и подготвени 
доброволци за изпращане на терен, 
когато това е уместно.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доброволчеството в областта на 
хуманитарната помощ може да помогне 
на младите хора да останат активни, да 
допринесе за личностното им развитие и 
опознаването на различни култури, 
както и да подобри техните 
компетентности и пригодността им за 
заетост в глобализираната икономика.
По този начин то би допринесло по 
линия на инициативата „Възможности 
за младежта“, както и по отношение на 
редица други ключови цели на Съюза 
като социалното приобщаване, 
заетостта, активното гражданско 
участие, образованието и развитието на 
умения.

(12) Доброволчеството в областта на 
хуманитарната помощ може да помогне 
на младите хора да останат активни, да 
допринесе за личностното им развитие и 
опознаването на различни култури, 
както и да подобри техните 
компетентности и пригодността им за 
заетост в глобализираната икономика.
По този начин то би допринесло по 
линия на инициативата „Възможности 
за младежта“, както и по отношение на 
редица други ключови цели на Съюза,
като социалното приобщаване, 
заетостта, активното гражданско 
участие, образованието и развитието на 
умения, както и развиването на 
ценностите на Съюза.
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Or. fr

Изменение 4

Предложение за решение
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. изпращането на доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ в операции за 
хуманитарна помощ в трети държави,

1. изпращането на доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ в операции за 
хуманитарна помощ в трети държави и 
по целесъобразност – на 
територията на Съюза в допълнение 
към EuropeAid.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Безопасността и сигурността на 
доброволците са приоритет.

3. Обучението, безопасността и 
сигурността на доброволците са 
приоритет.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за решение
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Инициативата EU Aid Volunteers 
насърчава съвместните дейности и 
участието на доброволци от различни 
държави и способства за съвместни 
проекти и транснационални 

4. Органите, отговарящи за
инициативата EU Aid Volunteers 
насърчава съвместните дейности и 
участието на доброволци от различни 
държави и способства за съвместни 
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партньорства между осъществяващите 
операциите организации, посочени в 
член 10.

проекти и транснационални 
партньорства между осъществяващите 
операциите организации, посочени в 
член 10.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за решение
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „доброволец“ означава лице, което 
избира, свободно и по собствени 
подбуди и без да е водено предимно от 
финансов интерес, да участва в 
дейности, които са в полза на 
общността, в негова собствена полза и в 
полза на обществото като цяло; 

a) „доброволец“ означава лице, което 
избира, свободно и по собствени 
подбуди и без да е водено предимно от 
финансов интерес, да участва в 
дейности, които са в полза на 
общността, в негова собствена полза и в 
полза на обществото като цяло; той 
трябва също така да притежава 
познания, придобити спонтанно или 
благодарение на обучение, даващи му 
възможност да популяризира ролята 
на Съюза и неговите ценности.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за решение
Член 5 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва)  „доброволец ръководител“ 
означава лице, което изпълнява 
ръководни и отговорни функции и 
допринася със своя опит за обучение и 
информиране на доброволците, преди, 
по време и след изпълнението на 
тяхната мисия. 
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Or. fr

Изменение 9

Предложение за решение
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При прилагането на настоящия 
Регламент се осигурява съгласуваност с 
други области на външната дейност на 
Съюза и с други свързани политики на 
Съюза. Особено внимание се обръща на 
гарантирането на гладък преход между 
предоставянето на помощ, 
възстановяването и развитието.

1. При прилагането на настоящия 
Регламент се осигурява съгласуваност с 
други области на външната дейност на 
Съюза и с други свързани политики на 
Съюза. Особено внимание се обръща на 
гарантирането на гладък преход между 
предоставянето на помощ, 
възстановяването и развитието.
Установява се връзка с програмата 
Eures.

Or. fr

Изменение 10

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки си 
сътрудничат за постигането на по-
голяма последователност и 
съгласуваност между съответните 
национални доброволчески схеми и 
действията на инициативата 
EU Aid Volunteers.

2. Комисията и държавите членки си 
сътрудничат за постигането на по-
голяма последователност и 
съгласуваност между съответните 
национални доброволчески схеми и 
действията на инициативата 
EU Aid Volunteers и EuropeAid.

Or. fr
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Изменение 11

Предложение за решение
Глава II 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия по инициативата 
EU Aid Volunteers

Разпоредби относно действията по 
инициативата EU Aid Volunteers

Or. fr

Обосновка

Изготвянето и управлението на стандартите, проверката, намирането и подбора на 
кандидатите попадат в правомощията на Европейската комисия и на 
ръководителите на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, а не на самите 
доброволци на ЕС, в съответствие с член 5 „Определения“.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия по инициативата 
EU Aid Volunteers 

Действия на европейските доброволци 
ръководители  

Or. fr

Обосновка

Изготвянето и управлението на стандартите, проверката, намирането и подбора на 
кандидатите попадат в правомощията на Европейската комисия и на 
ръководителите на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, а не на самите 
доброволци на ЕС, в съответствие с член 5 „Определения“.

Изменение 13

Предложение за решение
 Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) намирането, подбора и подготовката 
на кандидати за доброволци за 

a) намирането, информирането преди 
и след мисията, подбора и 
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изпращане в операции за хуманитарна 
помощ;

подготовката на кандидати за 
доброволци за изпращане в операции за 
хуманитарна помощ;

Or. fr

Изменение 14

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез тези стандарти се осигурява 
дължимата грижа и се обхващат по-
специално задълженията на 
изпращащите и приемащите 
организации, минималните изисквания 
по отношение на покриването на 
дневните разходи, настаняването и 
други съответни разходи, 
застрахователното покритие, 
процедурите за сигурност и други 
аспекти от значение

2. Чрез тези стандарти се осигурява 
дължимата грижа и се обхващат по-
специално задълженията на 
изпращащите и приемащите 
организации, минималните изисквания 
по отношение на покриването на 
дневните разходи, настаняването и 
други съответни разходи, 
застрахователното покритие, 
процедурите за сигурност и други 
аспекти от значение като покриване на 
разходите за храна и настаняване, 
транспорт от международното 
летище на пристигане на мястото на 
мисията, застраховка (медицинска, 
пътническа и за анулиране), помощ и 
подкрепа 24 часа в денонощието за 
екипа на място и в седалището, 
както и други разходи в зависимост 
от държавата, в която се 
осъществява дейност,  вида 
хуманитарна помощ, условията за 
анулиране от страна на доброволеца 
и/или приемащата или изпращащата 
организация.

Or. fr
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Изменение 15

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава механизъм за 
сертифициране, с който се гарантира 
спазването от страна на изпращащите 
организации на стандартите, посочени в 
член 9, както и диференциран 
механизъм за сертифициране за 
приемащите организации.

1. Комисията създава механизъм за 
сертифициране, който е изготвен в 
тясно сътрудничество с
неправителствените органи и 
организации, признати за 
хуманитарната си дейност, и с който 
се гарантира спазването от страна на 
изпращащите организации на 
стандартите, посочени в член 9, както и 
диференциран механизъм за 
сертифициране за приемащите 
организации.

Or. fr

Изменение 16

Предложение за решение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава програма за 
обучение с цел кандидатите за 
доброволци да бъдат подготвени за 
участие в хуманитарни дейности и за 
изпращане на терен в операции за 
хуманитарна помощ.

1. Комисията създава програма за 
обучение, основаваща се на 
познанията на организации, известни 
в областта на хуманитарната 
помощ, с цел кандидатите за 
доброволци да бъдат подготвени за 
участие в хуманитарни дейности и за 
изпращане на терен в операции за 
хуманитарна помощ.

Or. fr



PE502.072v01-00 10/14 PA\922397BG.doc

BG

Изменение 17

Предложение за решение
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Кандидатите за доброволци, открити 
и подбрани в съответствие с член 11, 
отговарят на условията за допустимост 
за участие в програмата за обучение.
Конкретният обхват и съдържание на 
обучението, което всеки доброволец 
трябва да премине, се определят въз 
основа на неговите нужди, като се взема 
предвид наличието на предишен опит.

2. Кандидатите за доброволци, открити 
и подбрани в съответствие с член 11, 
отговарят на условията за допустимост 
за участие в програмата за обучение.
Конкретният обхват и съдържание на 
обучението, което всеки доброволец 
трябва да премине, се определят въз 
основа на неговите нужди, като се взема 
предвид наличието на предишен опит, и 
въз основа на потребностите и 
особеностите на държавата, в която 
е изпратен.

Or. fr

Изменение 18

Предложение за решение
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като част от своето обучение и по-
специално от своята подготовка за 
изпращане на терен кандидатите за 
доброволци могат да преминават 
стажове в сертифицирани изпращащи 
организации, по възможност в държава, 
различна от държавата си на произход

3. Като част от своето обучение и по-
специално от своята подготовка за 
изпращане на терен кандидатите за 
доброволци трябва да преминават 
стажове в сертифицирани изпращащи 
организации, по възможност в държава, 
различна от държавата си на произход.

Or. fr
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Изменение 19

Предложение за решение
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, кандидатите за доброволци, 
които не са преминали стаж, могат да 
получат, когато това е необходимо, 
допълнителна подготовка преди 
изпращането на терен от сертифицирани 
изпращащи организации. Подготовката 
и стажовете са в съответствие със 
стандартите за подготовка, посочени в 
член 9, параграф 1, буква а).

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, кандидатите за доброволци, 
които не са преминали стаж, могат да 
получат, когато това е необходимо, 
допълнителна подготовка преди 
изпращането на терен от сертифицирани 
изпращащи организации. Подготовката 
и стажовете са в съответствие със 
стандартите за подготовка, посочени в 
член 9, параграф 1, буква а).
Кандидатите за доброволци, които не 
са успели да преминат стаж, и тези, 
които сменят държавата, трябва да 
получат допълнително обучение.

Or. fr

Изменение 20

Предложение за решение
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Кандидатите за доброволци, които 
успешно са преминали оценката, 
посочена в член 12, параграф 5, се 
считат за доброволци на ЕС за
хуманитарна помощ. Като такива те 
могат да бъдат включени в Регистъра на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 
помощ (наричан оттук нататък
„Регистъра“) и отговарят на условията 
за допустимост за изпращане на терен.

1. Кандидатите за доброволци, които 
успешно са преминали оценката, 
посочена в член 12, параграф 5, се 
считат за доброволци на ЕС за 
хуманитарна помощ. Като такива те 
могат да бъдат включени в Регистъра на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 
помощ (наричан оттук нататък
„Регистъра“) и отговарят на условията 
за допустимост за изпращане на терен за 
срок, ограничен до две години, след 
изтичането на който те отново 
трябва да се подложат на оценка.

Or. fr
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Изменение 21

Предложение за решение
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Опитът, придобит като 
доброволец на ЕС за хуманитарна 
помощ,  може да се признае за 
„стаж“ под формата на 
удостоверение, издавано от 
Комисията,  и/или като учене или 
обучение в зависимост от 
придобития опит и условията, 
включени в договора, обвързващ 
изпращащата организация и 
приемащата организация.

Or. fr

Изменение 22

Предложение за решение
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Конкретните условия за изпращане на 
терен на доброволците се определят в 
договор между изпращащите 
организации и доброволеца, в това 
число продължителността и 
местоположението на операцията, както 
и задачите на доброволеца.

3. Конкретните условия за изпращане на 
терен на доброволците се определят в 
договор между изпращащите 
организации и доброволеца, в това 
число продължителността и 
местоположението на операцията, както 
и задачите на доброволеца. Този 
договор предвижда, наред с другото, 
уточнения относно   покриването на 
разходите за самолетен билет 
отиване и връщане,  храна и 
настаняване, транспорт от 
международното летище на 
пристигане на мястото на мисията, 
застраховка (медицинска, пътническа 
и за анулиране), помощ и подкрепа 24 
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часа в денонощието за екипа на 
място и в седалището, както и други 
разходи в зависимост от държавата, 
в която се осъществява дейност,  
вида хуманитарна помощ, условията 
за анулиране от страна на 
доброволеца и/или приемащата или 
изпращащата организация.

Or. fr

Изменение 23

Предложение за решение
Член 15 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) защита на доброволците с всички 
средства, включително  специално 
информиране на местните 
заинтересовани страни и партньори, 
особено в зони на конфликти.

Or. fr

Изменение 24

Предложение за решение
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мрежата също така осигурява и 
насърчава възможности за 
доброволческа дейност, осъществявана 
чрез интернет, с цел допълване и 
подпомагане на дейностите на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 
помощ.

3. Мрежата също така осигурява и 
насърчава възможности за 
доброволческа дейност, осъществявана 
чрез интернет, с цел допълване и 
подпомагане на дейностите на 
доброволците на ЕС за хуманитарна 
помощ. Тази мрежа трябва да се 
свърже с Eures.

Or. fr
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Изменение 25

Предложение за решение
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При необходимост с помощта и под 
ръководството на изпращащите и 
приемащите организации, доброволците 
на ЕС за хуманитарна помощ участват в 
съответни информационни и 
комуникационни дейности и дейности 
за повишаване на осведомеността 
преди, по време на и след изпращането 
си на терен с цел да популяризират 
инициативата EU Aid Volunteers и 
участието си в нейните действия.
Комисията определя тези дейности, като 
с тях не се възлагат непропорционални 
задължения на доброволците.

3. С помощта и под ръководството на 
изпращащите и приемащите 
организации, доброволците на ЕС за 
хуманитарна помощ участват в 
съответни информационни и 
комуникационни дейности и дейности 
за повишаване на осведомеността 
преди, по време на и след изпращането 
си на терен с цел да популяризират 
инициативата EU Aid Volunteers и 
участието си в нейните действия.
Комисията определя тези дейности, като 
с тях не се възлагат непропорционални 
задължения на доброволците.

Or. fr


