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Изменение 12
Salvatore Caronna

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В бързо променящите се общества 
има необходимост от обезпечаване на 
ефективността на инфраструктурата, 
която е в подкрепа на доброволчеството, 
за да се позволи на повече хора да 
участват в доброволни дейности. 
Поради това е важно да се подкрепя 
процесът на взаимно учене и обменът на 
добри практики на равнище на 
Общността.

(4) В бързо променящите се общества 
има необходимост от обезпечаване на 
ефективността на инфраструктурата, 
която е в подкрепа на доброволчеството, 
за да се позволи на повече хора да 
участват в доброволни дейности. 
Поради това е важно да се подкрепя 
процесът на взаимно учене и обменът на 
добри практики на общностно,
национално, регионално и местно 
равнище, наред с другото, чрез 
създаване на ефективни системи за 
сътрудничество и работа в мрежа на 
доброволчески организации.  

Or. en

Изменение 13
Seán Kelly

Предложение за решение
Съображение 8 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В своята Бяла книга за спорта от 
11 юли 2007 г. (COM(2007)0391) 
Комисията подчерта, че 
доброволческите организации, 
занимаващи се със спортни дейности, 
осигуряват много възможности за 
неформално образование, които 
трябва да се признават и подобряват. 
Спортът предоставя също така 
привлекателни възможности за 
включването и участието на 
младите хора в обществения живот и 



PE430.444v01-00 4/17 AM\794300BG.doc

BG

може да има благоприятен ефект за 
отклоняване на хората от
престъпността.

Or. en

Обосновка

Спортът, и по-специално спортът на местно равнище, е един от основните 
проводници на доброволческата дейност в ЕС. Съответно ролята на спорта за 
насърчаване на доброволчеството трябва да получи заслужено признание  и в Бялата 
книга на Комисията за спорта трябва да й се отдели приоритетно внимание.

Изменение 14
Salvatore Caronna

Предложение за решение
Съображение 12 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Доброволчеството е от 
съществено значение за насърчаване 
на активното гражданство, развитие 
на гражданското общество и 
засилване на солидарността. Въпреки 
това, доброволчеството и 
доброволческите дейности следва да 
не заместват платената трудова 
заетост. 

Or. en

Изменение 15
Seán Kelly

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съществува разнообразен диапазон 
от доброволчески дейности из цяла 
Европа, които следва да се запазят и 

(13) Съществува разнообразен диапазон 
от доброволчески дейности из цяла 
Европа, които следва да се запазят и 
доразвият, наред с другото, чрез 
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доразвият. създаване на трансгранична мрежа на 
доброволческите сдружения в 
различните държави-членки, с цел 
осигуряване на постоянна платформа 
за обмен на опит и най-добри 
практики.

Or. en

Обосновка

Създаването на постоянни трансгранични мрежи в областта на доброволчеството 
може да бъде един от устойчивите резултати от Европейската година. 

Изменение 16
Catherine Bearder

Предложение за решение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Следва да се прави разлика 
между два вида доброволчество. 
Първият вид е определен от ООН и 
Международната организация на 
труда като платен труд, за който 
често се получава по-ниско 
възнаграждение от пазарната му 
стойност и който се извършва за 
организация с идеална цел.  Вторият 
вид е неплатен труд с право на 
възстановяване на извършените 
разходи. Европейската година на 
доброволчеството следва да предложи 
възможност за насърчаване на 
държавите-членки да изяснят 
техните нормативни разпоредби във 
връзка с тези два вида 
доброволчество, с цел улесняване 
осъществяването на доброволчески 
дейности. 

Or. en
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Обосновка

Промяна по езикови съображения. С думата "улесняване" се предава по-добре 
смисълът на това, което оригиналният френски текст на докладчика се опитва да 
изрази.

Изменение 17
Catherine Bearder

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Въпреки това обаче потенциалът на 
доброволческата дейност все още не е 
напълно реализиран. С Европейска 
година на доброволчеството ще се 
предостави възможност да се 
демонстрира в европейски контекст, че 
с доброволчеството се засилва 
гражданската позиция. Тя може да 
допринесе за подсилване на усещането 
за принадлежност и ангажираност на 
гражданите към едно общество на 
всички нива — местно, регионално, 
национално и европейско.

(15) Въпреки това обаче потенциалът на 
доброволческата дейност все още не е 
напълно реализиран. С Европейска 
година на доброволчеството ще се 
предостави възможност да се 
демонстрира в европейски контекст, че 
с доброволчеството се засилва 
гражданската позиция. Тя може да 
допринесе за подсилване между 
гражданите на усещането за 
принадлежност и ангажираност към 
едно общество на всички нива —
местно, регионално, национално и
европейско, и за борба срещу 
дискриминацията, така че 
чуждестранните граждани, 
пребиваващи във всяка държава-
членка, включително и лицата, 
чийто статут не им позволява да 
извършват платена трудова дейност, 
да могат да полагат труд срещу 
заплащане за организации с идеална 
цел или да работят безплатно. Това 
от своя страна ще улесни 
взаимодействието между 
европейските граждани и
чуждестранните граждани, живеещи 
в тяхната общност, по официален и 
конструктивен начин, допринасящ за 
предотвратяване разпространението 
на ксенофобията.
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Or. en

Обосновка

Ако доброволчеството има за цел засилване на социалното сближаване в Европа, то 
трябва да служи за борба срещу дискриминацията и следователно трябва да бъде 
достъпно за всички жители на всяка държава-членка, включително и граждани на 
трети държави и страни, които не са партньори на Европейския съюз. 
Положителният обмен между граждани на ЕС и граждани на трети държави, 
живеещи в държави-членки на ЕС, ще допринесе за предотвратяване 
разпространението на расизъм в тези общности и ще насърчи солидарността между 
техните жители, произхождащи  от ЕС или от държави извън Съюза.

Изменение 18
Catherine Bearder

Предложение за решение
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Да се дадат повече права на 
доброволческите организации и да се 
подобри качеството на доброволческата 
дейност — да се улеснява 
доброволческата дейност и да се 
насърчава създаването на различни 
мрежи, мобилността, сътрудничеството 
и полезното взаимодействие между 
доброволческите организации и други 
сектори в контекста на ЕС.

2. Да се дадат повече права на 
доброволческите организации и да се 
подобри качеството на доброволческата 
дейност — да се улеснява 
доброволческата дейност и да се 
насърчава създаването на различни 
мрежи, мобилността, сътрудничеството 
и полезното взаимодействие между 
доброволческите организации и други 
сектори в контекста на ЕС. 
Задължението за грижа, което 
доброволческите организации поемат 
към техните доброволци, следва да 
бъде заложено в законодателството и 
следва да включва подходяща защита 
чрез осигуряване на застраховка, 
опазване на здравето и 
безопасността, както и обучение на 
доброволците, работещи в тези 
организации.

Or. en

Обосновка

Често доброволците не се разглеждат като работници и за тяхната работа не се 
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предвиждат средства, по-специално когато те искат финансова помощ, въпреки че 
организациите имат задължението да обучават и защитават тези хора по подходящ 
начин. Организациите и общностите, които се възползват от  алтруизма на 
доброволците, трябва да признаят истинската им стойност и да им осигурят реална 
подкрепа.

Изменение 19
Catherine Bearder

Предложение за решение
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Да се възнаграждава и да се отдава 
признание на доброволческата дейност 
— да се поощрява предоставянето на
подходящи стимули за отделните хора, 
дружества и организации за развиване 
на доброволческа дейност и да се 
печели по-систематично признаване на 
доброволческата дейност на равнище на 
ЕС и от държавите-членки от страна на 
отговорните за разработването на 
различни политики лица, граждански
организации и работодателите по 
отношение на уменията и 
компетенциите, развити 
благодарение на доброволческата 
дейност.

3. Да се възнаграждава и да се отдава 
признание на доброволческата дейност 
— да се проследява въвеждането на
подходящи стимули за отделните хора, 
дружества и организации за развиване 
на доброволческа дейност. За лицата 
това включва признаване на опита и 
на равностойността на труда им за 
целите на обучението и търсенето на 
работа чрез въвеждане на 
общоевропейска система за 
сертифициране на уменията и 
компетенциите, придобити
благодарение на доброволческата 
дейност. Това ще доведе до по-
систематично признаване на 
доброволческата дейност на равнище на 
ЕС и в държавите-членки от страна на 
лицата, отговорни за разработването 
на различни политики, гражданските
организации и работодателите. 
Държавите-членки следва да 
признаят финансовия принос на 
доброволчеството за обществото, 
като доброволческите организации се 
освободят от ДДС върху стоките, 
предназначени за постигане на 
целите им.

Or. en
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Обосновка

Доброволците трябва да получат признание за тяхната работа чрез признаване на 
придобитите от тях умения. Документирането на заслугите, признати в рамките на 
целия ЕС, със система от степени, основаваща се на трудовия стаж, степента на 
поета отговорност и необходимите и придобити по време на работата умения, ще 
улесни хората, които посвещават времето си на доброволчески дейности, като този 
принос бъде превърнат в предимство, което по-късно може да бъде използвано при 
търсенето на платена работа. Освобождаването на доброволческите организации 
от ДДС ще допринесе за увеличаване на броя на доброволците.

Изменение 20
Seán Kelly

Предложение за решение
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Да се възнаграждава и да се отдава 
признание на доброволческата дейност 
— да се поощрява предоставянето на 
подходящи стимули за отделните хора, 
дружества и организации за развиване 
на доброволческа дейност и да се 
печели по-систематично признаване на 
доброволческата дейност на равнище на 
ЕС и от държавите-членки от страна на 
отговорните за разработването на 
различни политики лица, граждански
организации и работодателите по 
отношение на уменията и 
компетенциите, развити благодарение 
на доброволческата дейност.

3. Да се възнаграждава и да се отдава 
признание на доброволческата дейност 
— да се поощрява предоставянето на 
подходящи стимули за отделните хора, 
дружества, спортни сдружения и 
организации за развиване на 
доброволческа дейност и да се печели 
по-систематично признаване на 
доброволческата дейност на равнище на 
ЕС и в държавите-членки от страна на 
лицата, отговорни за разработването 
на различните политики,
гражданските организации и 
работодателите по отношение на 
уменията и компетенциите, развити 
благодарение на доброволческата 
дейност.

Or. en

Обосновка

Трябва да се отдаде заслужено признание на важната роля на спортните организации 
на местно равнище като двигатели на доброволческата дейност в рамките на ЕС.
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Изменение 21
Seán Kelly

Предложение за решение
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Да се повиши осведомеността по 
отношение на ценностите и 
значимостта на доброволческата 
дейност — да се повиши общата 
осведоменост за значимостта на 
доброволческата дейност като израз на 
гражданското участие, което допринася 
за въпросите, които са общ проблем за 
всички държави-членки като 
хармоничното развитие на обществото и 
икономическото сближаване.

4. Да се повиши осведомеността по 
отношение на социалната и 
икономическата стойност и 
значимостта на доброволческата 
дейност — да се повиши общото 
разбиране за социалната и 
икономическа значимост на 
доброволческата дейност като израз на 
гражданското участие, което допринася 
за въпросите, които са общ проблем за 
всички държави-членки като 
хармоничното развитие на обществото и 
социалното и икономическото 
сближаване, както и да се 
популяризират доброволческите 
дейности, за да станат по-
привлекателни за гражданите, като 
им се даде възможност да се включат 
в граждански дейности.

Or. en

Обосновка

След доклада на Европейския парламент от март 2008 г. относно ролята на 
доброволческата дейност и приноса й за икономическото и социално сближаване, 
социалната и икономическата значимост на тази дейност трябва да бъде съответно 
призната.

Изменение 22
Salvatore Caronna

Предложение за решение
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Да се повиши осведомеността по 
отношение на ценностите и 

4. Да се повиши осведомеността по 
отношение на ценностите и 
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значимостта на доброволческата 
дейност — да се повиши общата 
осведоменост за значимостта на 
доброволческата дейност като израз на 
гражданското участие, което допринася 
за въпросите, които са общ проблем за 
всички държави-членки като 
хармоничното развитие на обществото и 
икономическото сближаване.

значимостта на доброволческата 
дейност — да се повиши общата 
осведоменост за значимостта на 
доброволческата дейност като израз на 
гражданското участие, което допринася 
за въпросите, които са общ проблем за 
всички държави-членки като 
хармоничното развитие на обществото и 
икономическото и социално 
сближаване.

Or. en

Изменение 23
Catherine Bearder

Предложение за решение
Член 2 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Да се приветства и насърчава 
многоообразието сред гражданите на 
Европейския съюз, ангажирани с 
доброволчески дейности - да се 
поставят под въпрос общоприетите 
стереотипи за "доброволец", с цел да 
се повиши осведомеността относно 
многоообразието сред заетите с 
доброволческа дейност в цяла Европа 
и да се поощряват граждани от 
всякакъв произход и раса, с различни 
умения и способности, както и от 
всички възрасти, да се ангажират с 
доброволческа дейност в своята 
общност и доброволчеството да се 
популяризира като достъпна за 
всички дейност.

Or. en

Обосновка

Стереотипната представа за "доброволец" - понятие, често свързвано с лица на 
определена възраст и определен пол, пречи на много хора да погледнат на себе си като 
на потенциални доброволци и съответно да започнат да търсят възможности за 
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доброволческа дейност в рамките на своята общност. Поставянето под въпрос на 
тези стереотипи и обогатяването на възгледите на хората относно естеството на 
доброволческата дейност и относно тези, които я осъществяват - отчасти с 
помощта на сравнения в международен план - следва да се превърнат в една от 
ключовите цели на Европейската година на доброволчеството.

Изменение 24
Seán Kelly

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мерките, които трябва да се вземат за 
осъществяване на целите, определени в 
член 2, включват следните инициативи, 
организирани на общностно, 
национално, регионално или местно 
равнище, свързани с целите на 
Европейската година:

1. Мерките, които трябва да се вземат за 
осъществяване на целите, определени в 
член 2, включват следните инициативи, 
организирани на общностно, 
национално, регионално или местно 
равнище, свързани с целите на 
Европейската година:

• обмен на опит и добри практики; • обмен на опит и добри практики;

• разпространение на резултатите 
от свързани с този въпрос 
изследвания и проучвания;
• конференции, мероприятия и 
инициативи за насърчаване на дебата и 
повишаване на осведомеността относно 
значимостта и ценната роля на 
доброволческата дейност, както и за 
отдаване признание за усилията на 
доброволците;

• конференции, мероприятия и 
инициативи за насърчаване на диалога и 
повишаване на осведомеността относно 
значимостта и ценната роля на 
доброволческата дейност, както и за 
подпомагане на транснационалните 
мрежи с цел постигане на активен 
дебат;

• информационни кампании и кампании 
за популяризиране с цел 
разпространяване на ключови послания;

• информационни кампании и кампании 
за популяризиране с цел 
разпространяване на ключови послания;

• създаване на европейска база данни 
за заинтересованите страни и 
организациите, участващи в  
доброволчески дейности; 
• извличане на ползи от 
взаимодействието с други области на 
дейност на ЕС, като например 
програмата "Младежта в действие", 
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Европейския социален фонд и спорта, 
с цел насърчаване на активното 
гражданство.

Or. en

Обосновка

Разпространяването на проучвания не бива да бъде приоритет, особено с оглед на 
факта, че в края на 2009 г. Комисията ще публикува важно проучване относно 
доброволчеството. Вместо това, средствата следва да се използват за създаването 
на база данни за доброволците и доброволческите организации. Следва да се търсят 
възможности за взаимодействие, когато е възможно, с други инициативи и програми 
на ЕС, с цел постигане на максимално въздействие на Европейската година. 

Изменение 25
Salvatore Caronna

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

• обмен на опит и добри практики; • обмен на опит и добри практики, в 
частност посредством ефективни  
системи за сътрудничество и работа 
в мрежа на доброволческите 
организации;

Or. en

Изменение 26
Salvatore Caronna

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1 - тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

• конференции, мероприятия и 
инициативи за насърчаване на дебата и 
повишаване на осведомеността относно 
значимостта и ценната роля на 
доброволческата дейност, както и за 
отдаване признание за усилията на 

• конференции, мероприятия и 
инициативи за насърчаване на диалога и 
повишаване на осведомеността относно 
значимостта и ценната роля на 
доброволческата дейност, както и за 
отдаване признание за усилията на 
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доброволците; доброволците;

Or. en

Изменение 27
Catherine Bearder

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 6 000 000 EUR.

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 13 500 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Разпределените бюджетни средства за последните пет Европейски години варират 
между 10 млн. и 17 млн. евро. Разнообразният и местен характер на доброволческите 
организации в цяла Европа представлява сериозно предизвикателство пред 
организирането на действително приобщаваща общоевропейска година на 
доброволчеството. За да може гражданското общество в цяла Европа реално да 
спечели от тази година, като и след нея ( през 2012 г.) продължат да съществуват 
трайни мрежи и проекти, бюджетът трябва да се увеличи. Тази нова цифра 
представлява средната стойност на вече отпусканите суми.

Изменение 28
Seán Kelly

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 6 000 000 EUR.

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 10 000 000 EUR.

Or. en
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Обосновка

Сумата от 6 млн. евро не е достатъчна за постигането на целите (за сравнение, 
Европейската година за борбата срещу бедността и социалното изключване - 2010 г. 
разполага с бюджет в размер на 17 млн. евро). Това, че за финансиране на дейности 
могат да се използват други програми, би отнело средства от тези програми, които 
биха могли да се използват по друг начин. Поради тази причина е необходимо 
увеличение на бюджета до 10 млн. евро, с цел да се засили въздействието на 
Европейската година.

Изменение 29
Seán Kelly

Предложение за решение
Приложение - Раздел А - точка 1 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

• прояви с голям обществен отзвук и 
форуми за обмяна на опит и добри 
практики;

• прояви с голям обществен отзвук и 
форуми за обмяна на опит и добри 
практики, с приоритет на програми за 
туининг и мобилност; 

Or. en

Обосновка

Програмите за туининг и мобилност биха могли да послужат като основен аспект на 
Европейската година, но също и да насърчат връзки, върху които да се надгражда в 
бъдеще, за да се гарантира, че от Европейската година ще остане реална следа.  

Изменение 30
Catherine Bearder

Предложение за решение
Приложение - параграф А - алинея 1 - точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

• общоевропейска рекламна кампания, 
която поставя под въпрос 
традиционните стереотипи за 
"доброволец" и се позовава на 
сравнения в международен план, с цел 
да се изтъкне разнообразният 
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характер на дейностите, извършвани 
от доброволци в целия Европейски 
съюз;

Or. en

Обосновка

Стереотипната представа за "доброволец" - понятие, често свързвано с лица на 
определена възраст и определен пол, пречи на много хора да погледнат на себе си като 
на потенциални доброволци и съответно да започнат да търсят възможности за 
доброволческа дейност в рамките на своята общност. Поставянето под въпрос на 
тези стереотипи и обогатяването на възгледите на хората относно естеството на 
доброволческата дейност с помощта на общоевропейска рекламна кампания ще 
отхвърли тези стереотипи и ще популяризира доброволчеството сред хора от 
различни среди.

Изменение 31
Seán Kelly

Предложение за решение
Приложение – параграф В – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Окончателните суми, които ще бъдат 
предоставени, се определят въз основа 
на индивидуалните заявления за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
подадени от националния 
координационен орган. Максималният 
размер на съфинансиране от страна на 
Общността е определен на 80 % от 
общите приемливи разходи.

Окончателните суми, които ще бъдат 
предоставени, се определят въз основа 
на индивидуалните заявления за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
подадени от националния 
координационен орган. Максималният 
размер на съфинансиране от страна на 
Общността е определен на 70 % от 
общите приемливи разходи.

Or. en

Обосновка

Могат да се предприемат повече дейности, ако се увеличи делът на финансирането, 
което се предоставя от държави извън ЕС.
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