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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът приветства предложението за създаване на Европейски корпус за 

солидарност, представено от Европейската комисия на 30 май 2017 г.. Европейският 

съюз се гради на солидарност: солидарност между неговите граждани, солидарност, 

прекрачваща границите между държавите членки, и солидарност в неговите действия в 

рамките на Съюза и извън него. Тя е споделена ценност, чувството за която е силно 

развито в ЕС. Солидарността е част от онази сърцевина, благодарение на която 

европейската мечта вдъхновява поколение след поколение, като създава общи ценности 

в целия Съюз. 

 

Настоящото предложение относно Европейския корпус за солидарност предвижда 

специално правно основание за една инициатива, която предоставя възможност на 

младите хора в целия ЕС да осъществяват стремежа си за изграждане на по-добър Съюз 

и следователно да тласкат напред европейския проект, като същевременно развиват 

собствените си умения.  

 

Докладчикът обаче изразява категорично убеждение, че корпусът трябва да има свой 

собствен, специално предвиден за него бюджет. За периода 2018 – 2020 г. Комисията 

предлага три четвърти от финансирането на Корпуса да се осигури чрез 

преразпределение на средства от текущите програми в рамките на разпределените за 

тях финансови средства: 197,7 милиона следва да бъдат взети от „Еразъм +“, 

10 милиона евро – от програмата за заетост и социални иновации, както и 47,3 милиона 

евро от програми по други бюджетни редове (от които 35 милиона евро от Европейския 

социален фонд (ЕСФ), 6 милиона евро – от Механизма за гражданска защита на Съюза, 

4,5 милиона евро – от програмата LIFE и 1,8 милиона евро – от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)). Само една четвърт от 

общия пакет за Европейския фонд за солидарност следва да бъдат „свежи“ средства.  

 

Докладчикът категорично отхвърля тази схема, финансираща Европейския корпус за 

солидарност до голяма степен за сметка на основните дейности на други важни 

програми на ЕС, които имат свои собствени ценни мисии, цели и съответен финансов 

пакет, бюджетът за който е предвиден от началото на текущата МФР. Това, което може 

да е било приемливо в първата пилотна фаза на Европейския корпус за солидарност, за 

да се стартират дейностите му и той да започне да функционира бързо, не може да бъде 

средносрочно или дългосрочно решение за финансиране на една важна програма, която 

заслужава не само собствено правно основание, но и амбициозен пакет от свежи 

финансови средства.  

 

Новите политически приоритети по време на текущата МФР изискват свежи ресурси, 

които да бъдат осигурени чрез мобилизиране на разпоредбите за гъвкавост и 

специалните инструменти, включени в регламента за МФР, след изчерпване на 

наличните маржове. Ако Европейският корпус за солидарност действително е нова 

приоритетна инициатива, както се заявява в Съвместната декларация относно 

законодателните приоритети на ЕС за 2017 г., съвсем логично е той да получи свежо 

финансиране, за да може да постига целите си, без да ощетява текущи програми и 

проекти, финансирани от ЕС.  
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Докладчикът е на мнение, че за финансиране на Европейския корпус за солидарност 

през периода 2018 – 2020 г. следва да се използват инструментите за гъвкавост, 

предоставени от текущата МФР и насърчавани като част от средносрочния преглед, 

като например инструментът за гъвкавост и общият марж за поетите задължения. 

Преразпределението е допустимо само ако прехвърлянето на средства е било 

предвидено от самото начало на програмата, както в случая на финансиране за 

дейности в рамките на Европейската доброволческа служба по „Еразъм +“. Чрез 

заличаване на приносите на програмата за заетост и социални иновации, ЕСФ, 

Механизма за гражданската защита, LIFE и ЕЗФРСР към Европейския корпус за 

солидарност и връщането на тези суми по бюджетните редове, от които са взети, в 

съответствие с първоначалното финансово програмиране, докладчикът изпраща ясен 

сигнал за финансирането на тази инициатива.  

 

Програмата LIFE, която се занимава с предизвикателствата, свързани с околната среда 

и климата, постигна съществено подобрение на състоянието на околната среда в ЕС. С 

цел борбата срещу изменението на климата да бъде продължена и приведена в 

съответствие със Споразумението от Париж, постигнато по време на COP21, 

финансирането за програмата LIFE не следва да бъде преразпределяно за други цели.  

 

ЕЗФРСР и ЕСФ, като част от структурните и инвестиционните фондове на ЕС (ЕСИФ), 

допринасят за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване 

на Съюза. Целта на ЕСИФ е да се намалят различията между равнищата на развитие на 

различните региони. Европейският корпус за солидарност не следва да бъде 

финансиран чрез прехвърляне на средства от политиката на сближаване. 

 

Посредством Механизма за гражданска защита на Съюза Съюзът и държавите членки 

координират своите системи за превенция, готовност и реагиране при природни и 

причинени от човека бедствия. Като се има предвид значителното увеличаване на броя, 

сериозността и сложността на природните и причинените от човека бедствия през 

последните години, включително в резултат на изменението на климата, съвместният и 

интегриран подход към управлението на бедствия е от все по-голямо значение. В този 

контекст докладчикът счита за неприемливо да се преразпределят средства, 

предназначени за гражданска защита, към Европейския корпус за солидарност. 

 

Освен това докладчикът предлага да се засилят разпоредбите относно мониторинга и 

оценката на Европейският корпус за солидарност. 

 

И накрая, докладчикът категорично насърчава Комисията да подготви ясно и 

амбициозно предложение за изпълнението и финансирането на Европейският корпус за 

солидарност от 2021 г. нататък, както беше обещано.  

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(18) С настоящия регламент се 

определя финансов пакет за периода 

2018 – 2020 г., който да представлява 

основната референтна сума по смисъла 

на точка 17 от 

Междуинституционалното 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета и Комисията за 

бюджетната дисциплина, за 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и за доброто финансово 

управление23, за Европейския парламент 

и за Съвета в рамките на годишната 

бюджетна процедура. Основната 

референтна сума включва 

преразпределения от програмата 

„Еразъм+“ (197,7 милиона EUR)  и от 

Програмата за заетост и социални 

иновации (10 милиона EUR) за 

финансовите години 2019 и 2020, и се 

допълва от вноски от няколко 

програми на Съюза по линия на 

различни функции, като Европейския 

социален фонд, Механизма за 

гражданска защита на Съюза, 

Програмата „LIFE“ и Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

(18) С настоящия регламент се 

определя финансов пакет в размер на 

341,5 милиона евро по текущи цени за 

периода 2018 – 2020 г., който да 

представлява основната референтна 

сума по смисъла на точка 17 от 

Междуинституционалното 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета и Комисията за 

бюджетната дисциплина, за 

сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и за доброто финансово 

управление23, за Европейския парламент 

и за Съвета в рамките на годишната 

бюджетна процедура. Финансовият 

пакет следва да включва сумата в 

размер на 197,7 милиона евро, която 

беше първоначално заделена за 

финансиране на дейностите на 

Европейската доброволческа служба в 

рамките на ЕС по програмата 

„Еразъм +“ за финансовите 2018, 2019 

и 2020 г., при условие че съответните 

дейности бъдат прехвърлени към 

програмата на Европейския корпус за 

солидарност. Като се има предвид 

необходимостта от избягване на 

отрицателно въздействие върху 

финансирането на съществуващите 

многогодишни програми, оставащата 

сума за финансиране на Европейския 

корпус за солидарност следва да се 

вземе изключително от 

неразпределените маржове под 

таваните на многогодишната 

финансова рамка. 

_________________ _________________ 

23 Междуинституционално 

споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета 

и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление, ОВ C 373, 

20.12.2013 г., стр. 1. 

23 Междуинституционално 

споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета 

и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление, ОВ C 373, 

20.12.2013 г., стр. 1. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 38 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38a) В своята резолюция от 

2 февруари 2017 г. относно 

прилагането на Регламента за 

„Еразъм+“1а Европейският 

парламент насърчава Комисията и 

държавите членки да положат 

усилия по отношение на бюджета, за 

да приспособят новата инициатива 

за Европейския корпус за солидарност, 

без да се ощетява финансирането на 

други текущи и приоритетни 

програми. 

 ___________________ 

 1a Приети текстове, P8_TA(2017)0018. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 38 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38б) В своята резолюция от 5 юли 

2017 г. относно мандата за 

тристранната среща във връзка с 

проекта на бюджет за 2018 г.1а 

Европейският парламент отбелязва с 

голяма загриженост, че въпреки 

неговите предупреждения в 

законодателното предложение, 

прието на 30 май 2017 г., се 

предвижда три четвърти от 

бюджета за Европейския корпус за 

солидарност да се финансира чрез 

преразпределение от съществуващи 

програми и основно от „Еразъм +“ 

(197,7 милиона евро), и отново 

заявява, че всички нови политически 

ангажименти следва да бъдат 

финансирани чрез нови бюджетни 



 

AD\1142056BG.docx 7/24 PE610.649v03-00 

 BG 

кредити, а не чрез преразпределение 

от съществуващи програми. 

 _____________________ 

 1a Приети текстове, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 38 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38в) Следва да се гарантира 

отделно финансиране за Европейския 

корпус за солидарност и то не следва 

да води до намаляване на бюджета за 

други политики за насърчаване на 

младежта, образованието, 

обучението, заетостта или 

солидарността. Следва да се 

гарантира оптимално и прозрачно 

използване на финансовите средства. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 39 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) Финансовият пакет на 

Европейския корпус за солидарност по 

линия на Функция 1а от 

многогодишната финансова рамка също 

допълва средствата, преразпределени от 

програма „Еразъм+“. Тези средства 

следва да дойдат главно от бюджетни 

кредити за финансиране на дейности на 

Европейската доброволческа служба, 

които попадат в обхвата на 

доброволческите назначения, 

подпомагани съгласно настоящия 

регламент. В допълнение някои 

бюджетни кредити на Механизма за 

гарантиране на студентски заеми, 

(39) Финансовият пакет на 

Европейския корпус за солидарност по 

линия на Функция 1а от 

многогодишната финансова рамка 

допълва средствата, преразпределени от 

програма „Еразъм+“. Тези средства 

следва да дойдат изключително от 

бюджетни кредити за финансиране на 

дейности на Европейската 

доброволческа служба, които попадат в 

обхвата на доброволческите назначения, 

подпомагани съгласно настоящия 

регламент. 
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които вероятно няма да бъдат 

усвоени по програма „Еразъм+“, 

следва да се преразпределят с цел да се 

осигури достатъчно съфинансиране 

на оперативните разходи на 

националните агенции, и да се 

приведат в по-голямо съответствие с 

капацитета за усвояване на тази 

дейност. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Освен това финансовият 

пакет на Европейския корпус за 

солидарност по линия на Функция 1а 

от многогодишната финансова рамка 

следва да се допълни чрез финансово 

участие от други програми и функции, 

за което е необходимо изменение на 

регламенти (ЕС) № 1293/201327, (ЕС) 

№ 1303/201328, (ЕС) № 1305/201329, (ЕС) 

№ 1306/201330, както и на Решение 

№ 1313/2013/ЕС31 на Европейския 

парламент и на Съвета. 

заличава се 

__________________  

27 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 декември 2013 г. за създаване на 

Програма за околната среда и 

действията по климата (LIFE) и за 

отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 185). 

 

28 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. за определяне 

на общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 
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селските райони и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 

20.12.2013 г., стр. 320). 

29 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. относно 

подпомагане на развитието на 

селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) и за 

отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 

20.12.2013 г., стр. 487). 

 

30 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. относно 

финансирането, управлението и 

мониторинга на общата 

селскостопанска политика и за 

отмяна на регламенти (ЕИО) 

№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) 

№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) 

№ 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 

Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 549). 

 

31 Решение № 1313/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. относно 

Механизъм за гражданска защита на 

Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 924). 

 

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(6) „доброволчество“ означава 

доброволческа служба без заплащане, на 

пълен работен ден32 за период до 

дванадесет месеца, с която на младите 

хора се предоставя възможност да 

допринесат за ежедневната работа на 

организации, действащи в области, 

свързани със солидарността, в полза на 

общностите, в които се изпълняват 

дейностите, която има солидна учебна и 

образователна насоченост, с цел 

предоставяне на възможност на младия 

доброволец /младите доброволци да 

придобие/ят умения и компетенции, 

които ще бъдат полезни за тяхното 

личностно, образователно, социално и 

професионално развитие, и ще 

допринесат също така за подобряване на 

тяхната пригодност за заетост; 

(6) „доброволчество“ означава 

доброволческа служба без заплащане, на 

пълен работен ден32 за период до 

дванадесет месеца, с която на младите 

хора се предоставя възможност да 

допринесат за ежедневната работа на 

организации с нестопанска цел, 

действащи в области, свързани със 

солидарността, в полза на общностите, в 

които се изпълняват дейностите, която 

има солидна учебна и образователна 

насоченост, с цел предоставяне на 

възможност на младия доброволец 

/младите доброволци да придобие/ят 

умения и компетенции, които ще бъдат 

полезни за тяхното личностно, 

образователно, социално и 

професионално развитие, и ще 

допринесат също така за подобряване на 

тяхната пригодност за заетост; 

_________________ _________________ 

32 Като общ принцип – дейност, 

изпълнявана без прекъсване, пет дни в 

седмицата и седем часа на ден. 

32 Като общ принцип – дейност, 

изпълнявана без прекъсване, пет дни в 

седмицата и седем часа на ден. 

Обосновка 

Трябва да бъде изключена всякаква доброволческа дейност извън организациите с 

нестопанска цел. Всеки друг подход би бил в противоречие с националните разпоредби 

на някои държави членки в областта на доброволчеството, напр. Белгия и Франция. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да предостави на младите хора, с 

помощта на участващи организации, 

леснодостъпни възможности да участват 

в дейности за солидарност, като 

същевременно бъдат усъвършенствани 

техните умения и компетенции с цел 

личностно, образователно, социално, 

гражданско и професионално развитие, 

както и тяхната пригодност за заетост, и 

а) да предостави на младите хора, с 

помощта на участващи организации, 

леснодостъпни възможности да участват 

в дейности за солидарност, като 

същевременно бъдат усъвършенствани 

техните познания, умения и 

компетенции с цел личностно, 

образователно, социално, гражданско, 

културно и професионално развитие, 
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бъде улеснен прехода им към пазара на 

труда, включително чрез подпомагане 

на мобилността на младите доброволци, 

стажанти и работещи лица; 

както и тяхната пригодност за заетост, и 

бъде улеснен прехода им към пазара на 

труда, включително чрез подпомагане 

на мобилността на младите доброволци, 

стажанти и работещи лица; 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) провеждането на 

информационни кампании с цел 

подобряване на осведомеността 

относно дейностите на Европейския 

корпус за солидарност. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сумата, посочена в параграф 1, 

включва финансов пакет от 294 200 000 

EUR33 по текущи цени, допълнен с 

вноски от: 

2. Сумата, посочена в параграф 1, 

включва финансов пакет от 197 700 000 

EUR по текущи цени, който 

съответства на сумата, 

предварително заделена за 

финансиране на дейностите на 

Европейската доброволческа служба в 

рамките на Съюза по програмата 

„Еразъм +.“ Оставащата сума в 

размер на 143 800 000 EUR за 

финансирането на Европейския 

корпус за солидарност се взема 

изключително от неразпределените 

маржове под таваните на 

многогодишната финансова рамка. 

_________________  

33 Този финансов пакет представлява 

основната референтна сума по 

смисъла на точка 17 от 

Междуинституционалното 
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споразумение (2013/C 373/01) между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) Европейския социален фонд, 

участващ с 35 000 000 EUR по текущи 

цени; 

заличава се 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Механизма за гражданска 

защита на Съюза, участващ с 

6 000 000 EUR по текущи цени; 

заличава се 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Програма LIFE, участваща с 

4 500 000 EUR по текущи цени; 

заличава се 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони, 

участващ с 1 800 000 EUR по текущи 

цени. 

заличава се 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Годишните бюджетни 

кредити се разрешават от 

Европейския парламент и от Съвета 

в рамките на Многогодишната 

финансова рамка. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Ако е необходимо, за покриване 

на подобни разходи може да бъдат 

предвидени бюджетни кредити в 

бюджета след 2020 г. с цел да се даде 

възможност да се управляват действия, 

които не са приключили до 

31 декември 2020 г. 

5. Ако е необходимо, за покриване 

на подобни разходи в бюджета след 

2020 г. може да бъдат предвидени 

бюджетни кредити за плащания с цел 

да се даде възможност да се управляват 

действия, които не са приключили до 

31 декември 2020 г. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Искането на отговарящ на 

условията субект да стане участваща 

организация в Европейския корпус за 

солидарност се оценява от 

2. Искането на отговарящ на 

условията субект да стане участваща 

организация в Европейския корпус за 

солидарност се оценява от 
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компетентния изпълнителен орган на 

Европейския корпус за солидарност, за 

да се увери, че дейностите на този 

субект съответстват на изискванията на 

Европейския корпус за солидарност. 

компетентния изпълнителен орган на 

Европейския корпус за солидарност, за 

да бъде установено, че дейностите на 

този субект съответстват на 

принципите и изискванията, 

формулирани в Хартата на 

Европейския корпус за солидарност. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В резултат на тази оценка на 

дадения субект може да бъде 

предоставен знака за качество на 

Европейския корпус за солидарност. 

Полученият знак за качество 

периодично се подлага на нова оценка и 

може да бъде отнет. 

3. В резултат на тази оценка на 

дадения субект може да бъде 

предоставен знака за качество на 

Европейския корпус за солидарност. 

Полученият знак за качество се подлага 

на нова оценка редовно и най-малко 

веднъж на две години и може да бъде 

отнет, в случай че дейностите на 

съответния субект престанат да 

отговарят на принципите и 

критериите, формулирани в Хартата 

на Европейския корпус за 

солидарност. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Всеки субект, получил знака за 

качество на Европейския корпус за 

солидарност, бива включен в базата 

данни на участващите организации, 

хоствана от Европейския корпус за 

солидарност на европейския 

младежки портал, до който имат 

достъп всички млади европейци. 



 

AD\1142056BG.docx 15/24 PE610.649v03-00 

 BG 

Обосновка 

Понастоящем структурите, акредитирани към ЕДС, са включени в базата данни на 

организациите, участващи в ЕДС, на европейския младежки портал. Това позволява 

младите хора да бъдат информирани относно съответните субекти. Ето защо е 

важно да се процедира по същия начин и с ЕКС. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията, в сътрудничество с 

участващите държави, редовно следи 

резултатите на Европейския корпус за 

солидарност по отношение постигането 

на неговите цели. 

1. Комисията, в сътрудничество с 

участващите държави, редовно следи и 

докладва за дейността и резултатите 

на Европейския корпус за солидарност, 

както и за придържането към 

неговите цели, по-специално неговия 

принос за сближаването и 

солидарността в Европа. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) брой участници в назначения за 

участие в доброволческа дейност (в 

държавата на местопребиваване на 

участниците и в чужбина); 

а) брой и профил на участниците 

в назначения за участие в доброволческа 

дейност (в държавата на 

местопребиваване на участниците и в 

чужбина); 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) брой участници в назначения за 

стажове (в държавата на 

местопребиваване на участниците и в 

б) брой и профил на участниците 

в назначения за стажове (в държавата на 

местопребиваване на участниците и в 
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чужбина); чужбина); 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) брой участници в назначения за 

работа (в държавата на 

местопребиваване на участниците и в 

чужбина); 

в) брой и профил на участниците 

в назначения за работа (в държавата на 

местопребиваване на участниците и в 

чужбина); 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) брой участници в проекти за 

солидарност; 

г) брой и профил на участниците 

в проекти за солидарност; 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) степента на удовлетвореност 

на участниците и участващите 

организации по отношение на 

качеството на назначенията, 

обученията, езиковата и 

административната подкрепа, 

застраховките и подпомагането след 

назначаването. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) процента на заетост сред 

младежите, участвали в програмата. 

Обосновка 

Не бива да се забравя, че една от целите на Европейския корпус за солидарност е да се 

подобри пригодността за заетост на младите хора и да се улесни преходът им към 

пазара на труда. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. През 2020 г. Комисията 

публикува доклад за осъществения 

напредък за постигането на своите 

резултати, включително целта до 2020 г. 

на 100 000 млади хора да бъдат 

предоставени възможности за участие 

по линия на Европейският корпус за 

солидарност (което обхваща всички 

назначения и проекти, посочени в 

член 7, параграф 1, букви а) и б)). 

3. През 2019 г. Комисията 

публикува доклад за постигнатите 

резултати и за качествените и 

количествените аспекти на 

изпълнението на програмата, в който 

се прави преглед на осъществения 

напредък за постигане на заложените 

резултати, включително целта до 2020 г. 

на 100 000 млади хора да бъдат 

предоставени възможности за участие 

по линия на Европейският корпус за 

солидарност (което обхваща всички 

назначения и проекти, посочени в 

член 7, параграф 1, букви а) и б)), както 

и на ефикасността на разходите за 

програмата, и го представя на 

Европейския парламент, на Съвета, 

на Европейския икономически и 

социален комитет и на Комитета на 

регионите.  

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Четири години след датата на 4. Комисията прави независима 
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прилагане на настоящия регламент 
Комисията прави независима оценка на 

настоящия регламент и представя на 

Европейския парламент, на Съвета, на 

Комитета на регионите и на 

Европейския икономически и социален 

комитет доклад относно най-важните 

констатации. 

последваща оценка на настоящия 

регламент, за да оцени ефикасността, 

ефективността и въздействието на 

програмата предвид нейните цели и 

не по-късно от 30 юни 2021 г. 
представя на Европейския парламент, 

Съвета, Комитета на регионите и 

Европейския икономически и социален 

комитет доклад относно най-важните 

констатации, включително препоръки 

за бъдещето на програмата. Като 

част от оценката Комисията 

гарантира редовно допитване до 

всички съответни заинтересовани 

страни, включително участниците, 

участващите организации и 

съответните местни общности. 

Резултатите от оценката се вземат 

предвид при проектирането на 

бъдещите програми и в 

предложенията за разпределение на 

средствата. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 1288/2013 

Член 18 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) до 1,5% за Механизма за 

гарантиране на студентски заеми; 

в) 3,5% от Механизма за 

гарантиране на студентски заеми; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 27 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 27 заличава се 

Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1293/2013 
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В член 4 от Регламент (ЕС) 

№ 1293/2013 се добавя следният 

параграф: 

 

„3. Максимум 3 000 000 EUR по 

текущи цени от подпрограмата за 

околната среда, съответстваща на 

приоритетната област „Управление 

и информация, свързани с околната 

среда и максимум 1 500 000 EUR по 

текущи цени от подпрограмата за 

действия по климата, 

съответстваща на приоритетната 

област „Управление и информация, 

свързани с климата“, се отпускат за 

финансиране на проекти по смисъла 

на член 17, параграф 4, изпълнявани 

от Европейския корпус за 

солидарност в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, които 

допринасят за една или повече от 

приоритетните области по смисъла 

на член 9 и член 13. Това разпределяне 

се извършва само в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, 

изключвайки специфичните 

изисквания на Регламент (ЕС) 

№ 1293/2013. “ 

 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 28 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 28 заличава се 

Изменения на Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 

 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се 

изменя, както следва: 

 

1. В член 58 параграф 1 се изменя, 

както следва: 

 

а) първият абзац се заменя със 

следното: 
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По инициатива на Комисията ЕСИ 

фондовете може да подпомагат 

подготвителните мерки, мерките за 

мониторинг, за административна и 

техническа помощ, оценка, одит и 

контрол, необходими за прилагането 

на настоящия регламент, и 

действията за подкрепа съгласно 

Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, посочени в 

третия абзац, доколкото тези 

действия имат за цел икономическо, 

социално и териториално 

сближаване“. 

 

б) в третия абзац се добавя 

следната буква м): 

 

„м) действия, финансирани 

съгласно Регламент (ЕС) 2017/ХХХ 

относно Европейския корпус за 

солидарност с цел подпомагане на 

личностното, образователното, 

социалното, гражданското и 

професионалното развитие на 

младите хора, както и тяхната 

пригодност за заетост, и по-лесния 

им преход към пазара на труда“. 

 

2. В член 91, параграф 3 се добавя 

следния абзац: 

 

„35 000 000 EUR по текущи цени от 

сумата, отпусната за техническа 

помощ по инициатива на Комисията, 

се разпределят на Европейския корпус 

за солидарност за подпомагане на 

неговите действия, в съответствие с 

член 9, параграф 2, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 2017/XXX. Това 

разпределяне се извършва само в 

съответствие с 

Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, 

изключвайки специфичните 

изисквания на регламентите за 

отделните фондове.“ 

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 29 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 29 заличава се 

Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013 

 

В член 51, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) № 1305/2013 след първия абзац се 

добавя следният абзац: 

 

„ЕЗФРСР може също да финансира 

дейности, изпълнявани от 

Европейския корпус за солидарност 

със сума в размер на 1 800 000 EUR по 

текущи цени в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 2017/XXX, които 

дейности спомагат за един или повече 

приоритети на Съюза в областта на 

развитието на селските райони. Това 

разпределяне се извършва само в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 2017/ХХХ, изключвайки 

специфичните изисквания на 

Регламент (ЕС) № 1305/2013.“ 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 30 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 30 заличава се 

Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1306/2013 

 

В член 6 от Регламент (ЕС) 

№ 1306/2013 се добавя следната точка 

й): 

 

„й) действия, изпълнявани от 

Европейския корпус за солидарност в 

съответствие с 

Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, които 

спомагат за един или повече от 

приоритетите на Съюза в областта 
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на селското стопанство и на 

развитието на селските райони, и 

най-вече действията, посочени във 

втория абзац на член 51, параграф 1 

от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Това 

разпределяне се извършва само в 

съответствие с 

Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, 

изключвайки специфичните 

изисквания на регламентите за 

отделните фондове.“ 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 31 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 31 заличава се 

Изменение на Решение 

№ 1313/2013/ЕС 

 

В член 19, параграф 1 от Решение 

№ 1313/2013/ЕС след втория абзац се 

добавя следният абзац: 

 

„6 000 000 EUR по текущи цени от 

финансовия пакет, получен от 

Функция 3 „Сигурност и 

гражданство“ се разпределят за 

финансиране на действия, 

изпълнявани от Европейския корпус за 

солидарност в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 2017/XXX, които 

спомагат за един или повече от 

приоритетите на Съюза в областта 

на гражданската защита. Това 

разпределяне се извършва само в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 2017/ХХХ, изключвайки 

специфичните изисквания на Решение 

№ 1313/2013/ЕС.“  
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