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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент, относно подкрепа за инициативата „Одисей“ за 
съживяване на Европейската доброволческа служба1

1. Европейският съюз създаде с Регламент (ЕС) № 1288/2013 програмата „Еразъм +“, 
чийто проект „International Volunteering Opportunities for All“ (IVO4All) е от 
ключово значение за насърчаването на трансграничните доброволчески дейности в 
ЕС.

2. Европейското доброволчество допринася пряко за укрепването на европейското 
гражданство. Съществува обаче неотложна необходимост тази концепция да се 
доразвие, особено по време на криза, като градивен елемент на интеграционния 
процес и ключов фактор за насърчаване на единството, приятелството и 
солидарността в Европа и с трети държави.

3. Европейската доброволческа служба (ЕДС), която също е част от програмата 
„Еразъм +“ и отбелязва 20-ата си годишнина през 2016 г., е от съществено значение 
за изграждането на ангажирано ново поколение европейски граждани. ЕДС обаче не 
е достатъчно известна и лесна за ползване.

4. Поради това ЕДС следва стане пряко достъпна, по-търсена, по-добре финансирана, 
с осигурени допълнителни слотове, насочена към придобиване на знания относно 
универсалните и европейските ценности и на житейски умения и умения на пазара 
на труда и да се стимулира адекватно.

5. Следователно Комисията и Съветът се приканват да обмислят инициативи за 
насърчаване на по-добро използване на ЕДС, включително въз основа на 
предложената неотдавна инициатива „Одисей“.

6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


