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6.3.2019 A8-0079/187

Изменение 187
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, 
Анхела Валина, Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Мартина Михелс, 
Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Изменение 188
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, 
Анхела Валина, Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Мартина Михелс, 
Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На младите хора би трябвало да 
се предоставят лесно достъпни 
възможности за участие в дейности за 
солидарност, които могат да им дадат 
възможност да изразят ангажираността 
си в полза на общностите, като 
същевременно придобиват полезен 
опит, умения и компетенции за своето 
личностно, образователно, социално, 
гражданско и професионално развитие и 
по този начин подобряват своята 
пригодност за заетост. С тези 
дейности следва също да бъде 
подкрепяна мобилността на младите 
доброволци, стажанти и работещи 
лица.

5. На младите хора би трябвало да 
се предоставят лесно достъпни 
възможности за участие в дейности за 
солидарност, които могат да им дадат 
възможност да изразят ангажираността 
си в полза на общностите, като 
същевременно придобиват полезен опит 
и следователно знания и компетенции 
за своето личностно, образователно, 
социално, гражданско и професионално 
развитие. С тези дейности ще се 
подкрепя също и мултикултурен 
обмен между младите доброволци.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Изменение 189
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, 
Анхела Валина, Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Мартина Михелс, 
Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

13. Инициативността 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 
се ангажират в по-голяма степен с 
дейностите на сдружения, 
неправителствени организации или 
други органи, действащи в области, 
свързани със солидарността, с 
дейностите с нестопанска цел и с 
младежта.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Изменение 190
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, 
Анхела Валина, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Изменение 191
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, 
Анхела Валина, Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Мартина Михелс, 
Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Член 3, параграф 1, точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „стаж“ означава дейност за 
солидарност за период от два до шест 
месеца, с възможност за еднократно 
подновяване и за максимален срок от 
12 месеца, която се предлага и 
заплаща от участващата 
организация, приемаща участника в 
Европейския корпус за солидарност;

заличава се

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Изменение 192
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, 
Анхела Валина, Таня Гонсалес Пеняс, Елеонора Форенца, Мартина Михелс, 
Палома Лопес Бермехо
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0079/2019
Михаела Шойдрова
Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Предложение за регламент
Член 16, параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският корпус за 
солидарност е отворен за участието на 
публични или частни субекти и 
международни организации, при 
условие че са получили знак за качество 
на Европейския корпус за солидарност.

1. Европейският корпус за 
солидарност е отворен за участието на 
публични или частни субекти с 
нестопанска цел и международни 
организации, при условие че са 
получили знак за качество на 
Европейския корпус за солидарност.

Or. pt


