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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението на Комисията има за цел да установи правна рамка на Европейския 

корпус за солидарност (ЕКС) чрез изменение на регламенти (ЕС) №1288/2013, (ЕС) 

№1293/2013, (ЕС) №1303/2013, (ЕС) №1305/2013, (ЕС) №1306/2013 и Решение 

№1313/2013/ЕС; бъдещият корпус за солидарност следва също така да обхваща вече 

съществуващата Европейска доброволческа служба (ЕДС). Един аспект, който 

заслужава внимание, е, че Европейският корпус за солидарност и Европейската 

доброволческа служба не се намират в една и съща сфера на отговорност, като се има 

предвид, че ЕДС е въвела доброволчески програми в държави извън ЕС. Поради това 

докладчикът счита, че е важно да се гарантира, че дейностите, извършвани в рамките на 

предишната програма, няма да бъдат изоставени, когато двете програми бъдат 

обединени. 

 

Съобразно програмата по линия на Европейския корпус за солидарност 100 000 

младежи на възраст от 18 до 30 години трябва да бъдат мобилизирани до 2020 г. чрез 

проекти, насочени към опазването и защитата на околната среда или към социалното 

сближаване. Предложението на Комисията се основава на принципите на Хартата на 

основните права на ЕС1. Държавите, които ще имат достъп до програмата, ще бъдат 

държави–членки на ЕС и евентуално други държави по силата на двустранни 

споразумения, но следва да се има предвид, че хора вече преминават през ЕС без 

паспорт на която и да е държава членка. Ето защо програмата трябва да включва 

младите хора, дори когато те не притежават карта за самоличност, издадена от държава 

членка, и следва за тях да се улесни получаването на разрешения за пребиваване и визи. 

 

Солидарността е един от принципите, на които се основава ЕС; тя дефинира 

европейския проект и осигурява единството, което е необходимо за справяне с 

настоящи и бъдещи кризи и извънредни ситуации. При отбелязването на 60-ата 

годишнина на Договорите от Рим, Съветът, Европейският парламент и Комисията 

потвърдиха ангажимента си за увеличаване на солидарността, с което се цели 

насърчаване на цялостното развитие на човешкия живот2. 

 

Докладчикът счита, че е жизненоважно младите хора, които са по-силно засегнати от 

икономическата криза и следователно са по-уязвими, да бъдат насърчавани и 

подпомагани, за да участват във всеки вид мерки, насочени към подобряването на 

системите и политиките в контекст на солидарност, тъй като това допринася за 

укрепване на културата на правата на човека, на която се основава ЕС. 

 

Важно е да се подчертае, че правата на жените, ЛГБТКИ хората и мигрантите са права 

на човека и че, тъй като тези групи са особено уязвими, в програмните насоки трябва да 

бъдат включени свързаните с пола и миграцията измерения. 

 

Комисията трябва да бъде приветствана за предоставянето на специална разпоредба за 

младите хора в неравностойно положение по отношение на достъпа до доброволната 

програма за обучение, която в никакъв случай не бива да замества платения труд или 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (OJ C 326, 26.10.2012, 

p. 391). 
2 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/# 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
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стажовете, които се регулират от съответните местни закони и които имат за цел да 

доведат до трудови договори. Ето защо призовава Комисията и държавите членки да 

следят да не възникват такива случаи. 

 

Докладчикът намира за обезпокоителен факта, че средства, които вече са определени 

или за които са поети задължения в сферата на образованието и културата, като 

„Еразъм +“, биват прехвърляни към новосъздадената програма на Европейски корпус за 

солидарност: „Еразъм +“  е доказано едно от най-добрите средства за укрепване на 

европейско съзнание. Опитът, придобит по линия на „Еразъм +“, е ценен в културно и 

образователно отношение и от това обстоятелство също така може да се извлече полза, 

за да се гарантира висок стандарт на обучение по програмата на Европейския корпус за 

солидарност.  

 

Докладчикът освен това счита, че социалните партньори и всички участници от 

гражданското общество трябва да участват в процеса на извършване на предварителна 

оценка и активиране, осъществяване на надзор и мониторинг на програмата, без да се 

намесват в доброволните мрежи за гражданска защита, които, независимо дали са в 

областта на опазването на околната среда или са участвали в процеси на 

възстановяване след природни бедствия, са допринесли и си сътрудничили на програми 

на Комисията за реагиране при бедствия или дейности за опазване на околната среда. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) 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 

ще бъдат подкрепяна също така 

мобилността на младите доброволци, 

стажанти и работещи лица. 

(4) 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 

ще бъде подкрепяна също така 

мобилността на младите доброволци, 

стажанти и работещи лица и те следва 

да бъдат в съответствие с 
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националното законодателство 

относно мобилността на 

работещите лица. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Дейностите за солидарност, 

предлагани на младите хора, следва да 

са с високо качество, в смисъл че следва 

да отговарят на неудовлетворени 

обществени потребности, да допринасят 

за укрепване на общностите, да 

предлагат на младите хора възможност 

да придобият ценни знания и 

компетенции, да са финансово достъпни 

за младите хора и да се изпълняват в 

безопасни и здравословни условия. 

(5) Дейностите за солидарност, 

предлагани на младите хора, следва да 

са с високо качество, в смисъл че следва 

да отговарят на неудовлетворени 

обществени потребности, да допринасят 

за укрепване на местните общности и 

социалното сближаване, да предлагат 

на младите хора възможност да 

придобият ценни знания и компетенции, 

да са финансово достъпни за младите 

хора и да се изпълняват в безопасни и 

здравословни условия. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Европейският корпус за 

солидарност ще осигури единствен 

входен пункт към дейностите за 

солидарност в целия Европейски съюз. 

Следва да се осигури съгласуваност и 

допълване на тази рамка с други 

уместни политики и програми на Съюза. 

Европейският корпус за солидарност ще 

надгражда върху полезните 

взаимодействия и опита от 

съществуващи програми, особено на 

Европейската доброволческа служба. 

Той следва също така да допълва 

усилията на държавите членки за 

подкрепа на младите хора и за 

улесняване на прехода от училищния 

(6) Европейският корпус за 

солидарност ще осигури единствен 

входен пункт към дейностите за 

солидарност в целия Европейски съюз, 

без присъствие на основана на пола 

или социалната принадлежност 

дискриминация. Следва да се осигури 

съгласуваност и допълване на тази 

рамка с други уместни политики и 

програми на Съюза. Европейският 

корпус за солидарност ще надгражда 

върху полезните взаимодействия и 

опита от съществуващи програми, 

особено на Европейската доброволческа 

служба. Той следва също така да 

допълва усилията на държавите членки 
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към трудовия живот чрез програмата 

„Гаранция за младежта“19, 

предоставяйки им допълнителни 

възможности за старт на пазара на труда 

под формата на стажове или работа в 

области, свързани със солидарността, в 

собствените им държави членки или в 

чужбина. Следва да се осигури също и 

взаимно допълване със съществуващи 

мрежи на равнище ЕС, свързани с 

дейностите на Европейския корпус за 

солидарност, като например 

Европейската мрежа на публичните 

служби по заетостта, „EURES“ и 

мрежата „Евродеск“. Освен това следва 

да се осигури взаимно допълване между 

съществуващи схеми, свързани със 

солидарността, по-специално 

национални схеми за солидарност и 

схеми за мобилност на млади хора, и 

Европейския корпус за солидарност, 

като се основават на добрите практики, 

където е целесъобразно. 

за подкрепа на младите хора и за 

улесняване на прехода от училищния 

към трудовия живот чрез програмата 

„Гаранция за младежта“19, 

предоставяйки им допълнителни 

възможности за старт на пазара на труда 

под формата на стажове или работа в 

области, свързани със солидарността, в 

собствените им държави членки или в 

чужбина. Следва да се осигури също и 

взаимно допълване със съществуващи 

мрежи на равнище ЕС, свързани с 

дейностите на Европейския корпус за 

солидарност, като например 

Европейската мрежа на публичните 

служби по заетостта, „EURES“ и 

мрежата „Евродеск“. Освен това следва 

да се осигури взаимно допълване между 

съществуващи схеми, свързани със 

солидарността, по-специално 

национални схеми за солидарност и 

схеми за мобилност на млади хора, 

включително и схеми, извършващи 

дейност на регионално или местно 

ниво, и Европейския корпус за 

солидарност, като се основават на 

добрите практики, където е 

целесъобразно. 

_________________ _________________ 

19 Препоръка на Съвета от 22 април 

2013 г. за създаване на гаранция за 

младежта (2013/C 120/01). 

19 Препоръка на Съвета от 22 април 

2013 г. за създаване на гаранция за 

младежта (2013/C 120/01). 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да се увеличи до възможно 

най-голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

следва да се създадат разпоредби, 

позволяващи други програми на Съюза 

като например фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, програмата 

(7) За да се увеличи до възможно 

най-голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

следва да се създадат разпоредби, 

позволяващи други програми на Съюза 

като например фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, програмата 
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„Европа за гражданите“, Европейския 

фонд за регионално развитие и 

програмата „Здраве“ да допринасят за 

постигане на целите на Европейския 

корпус за солидарност, като подпомагат 

дейности в неговия обхват. Този принос 

следва да се финансира съгласно 

съответните основни актове на 

въпросните програми. След като се 

сдобият с валиден знак за качество на 

Европейския корпус за солидарност, на 

бенефициерите ще бъде осигурен 

достъп до портала на корпуса и ще 

получат мерките за качество и 

подпомагане, предоставяни в 

съответствие с вида предлагана дейност. 

„Европа за гражданите“, Европейския 

фонд за регионално развитие и 

програмата „Здраве“ да допринасят за 

постигане на целите на Европейския 

корпус за солидарност, като подпомагат 

дейности в неговия обхват. Този принос 

следва да се финансира съгласно 

съответните основни актове на 

въпросните програми с оглед на по-

активно участие на младите хора, 

гражданското общество и опита от 

активното доброволчество, който 

вече съществува в държавите членки. 

След като се сдобият с валиден знак за 

качество на Европейския корпус за 

солидарност, на бенефициерите ще бъде 

осигурен достъп до портала на корпуса 

и ще получат мерките за качество и 

подпомагане, предоставяни в 

съответствие с вида предлагана дейност. 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 2018, 2019 и 2020, 

и се допълва от вноски от няколко 

(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. С изключение на 

преразпределения, основната 

референтна сума следва да се 

финансира чрез използването на 

всички финансови средства, които са 

на разположение съобразно 

Регламент (ЕС, Евратом) №1311/2013 
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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. 

на Съвета23a. 

_________________ _________________ 

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, OВ 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, OВ C 373, 

20.12.2013 г., стр. 1. 

 23aРегламент (EC, Евратом) № 

1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014—2020, ОВ L 347, 

20.12.2013 г., стр. 884. 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 18 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) В случаите когато действията 

на Европейския корпус за солидарност 

не са пряко свързани с финансовите 

средства, които са налични съобразно 

Регламент (ЕС, Евратом) №1311/2013, 

Комисията следва да гарантира, че са 

на разположение допълнителни нови 

финансови средства. 

Обосновка 

Действията на Европейския корпус за солидарност трябва да бъдат свързани с 

фондовете и програмите, чрез които те се финансират; за тези действия, които не 

са така свързани, Комисията трябва да гарантира, че са налице допълнителни 

източници на финансиране, чрез които да се осъществят тези дейности. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За да се увеличи до възможно 

голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

следва да се създадат разпоредби, 

позволяващи участващите държави да 

предоставят допълнително национално 

финансиране в съответствие с правилата 

на Европейския корпус за солидарност. 

(20) За да се увеличи до възможно 

голяма степен въздействието на 

Европейския корпус за солидарност, 

държавите членки и по 

целесъобразност компетентните 

поднационални органи с техните 

изключителни законодателни 

правомощия, както и участващите 

държави  следва да приемат 

разпоредби, за да предоставят 

допълнително национално, регионално 

и местно финансиране в съответствие с 

правилата на Европейския корпус за 

солидарност. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Специално внимание трябва да 

се обърне на осигуряването на 

достъпност до дейностите, подпомагани 

от Европейския корпус за солидарност, 

за всички млади хора, особено за онези, 

които са в най-неравностойно 

положение. По тази причина следва да 

се въведат мерки, насърчаващи 

социалното приобщаване, участието на 

млади хора в неравностойно положение, 

и да се вземат предвид ограниченията, 

дължащи се на периферното 

местоположение на най-отдалечените 

райони на Съюза и на отвъдморските 

страни и територии24. Също така 

участващите държави трябва да положат 

усилия да приемат всички подходящи 

мерки за премахване на правните и 

административните пречки за доброто 

(24) Специално внимание трябва да 

се обърне на осигуряването на 

достъпност до дейностите, подпомагани 

от Европейския корпус за солидарност, 

за всички млади хора, особено за онези, 

които са в най-неравностойно 

положение. По тази причина следва да 

се въведат мерки, насърчаващи 

социалното приобщаване, участието на 

млади хора в неравностойно положение, 

и да се вземат предвид ограниченията, 

дължащи се на периферното 

местоположение на най-отдалечените 

райони на Съюза и на отвъдморските 

страни и територии24. Също така 

държавите членки и участващите 

държави трябва да положат усилия да 

приемат всички подходящи мерки за 

премахване на правните и 
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функциониране на Европейския корпус 

за солидарност. Това включва решаване, 

когато е възможно и без да се засягат 

достиженията на правото от Шенген и 

законодателството на Съюза за влизане 

и пребиваване на граждани на трети 

държави, на административните 

въпроси, които създават затруднения 

при получаването на визи и разрешения 

за пребиваване. 

административните пречки за доброто 

функциониране на Европейския корпус 

за солидарност. Това включва решаване, 

когато е възможно и без да се засягат 

достиженията на правото от Шенген и 

законодателството на Съюза за влизане 

и пребиваване на граждани на трети 

държави, на административните 

въпроси, които създават затруднения 

при получаването на визи и разрешения 

за пребиваване. 

_________________ _________________ 

24 Физическите лица от отвъдморски 

страни и територии (ОСТ) и 

компетентните органи и публични и/или 

частни институции на ОСТ могат да 

участват в програмите в съответствие с 

Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 

27 ноември 2001 г. за асоцииране на 

отвъдморските страни и територии към 

Европейската общност, ОВ L314, 

30.11.2001 г., стр. 1. 

24 Физическите лица от отвъдморски 

страни и територии (ОСТ) и 

компетентните органи и публични и/или 

частни институции на ОСТ могат да 

участват в програмите в съответствие с 

Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 

27 ноември 2001 г. за асоцииране на 

отвъдморските страни и територии към 

Европейската общност, ОВ L314, 

30.11.2001 г., стр. 1. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Всяка организация, желаеща да 

участва в Европейския корпус за 

солидарност, независимо дали е 

финансирана от бюджета на 

Европейския корпус за солидарност, от 

друга програма на Съюза или от друг 

източник на финансиране, следва да 

получи знак за качество, при условие, че 

изпълнява съответните изисквания. 

Процесът на присъждане на знак за 

качество трябва да се извършва 

постоянно от изпълнителните структури 

на Европейския корпус за солидарност. 

Присъденият знак за качество следва да 

се подлага на периодични проверки и 

може да бъде отнет, ако в контекста на 

извършваните проверки се установи, че 

(не засяга английската езикова версия)
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условията, довели за неговото 

присъждане, вече не се изпълняват. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Текст, предложен от Комисията 

(28) На европейско, национално и 

местно равнище следва да се осигурят 

подходящи разяснителни кампании, 

популяризиране и разпространяване на 

възможностите за участие и на 

резултатите от дейностите, подпомагани 

от Европейския корпус за солидарност. 

Разяснителните кампании, 

популяризирането и разпространяването 

следва да разчитат на всички 

изпълнителни органи за Европейския 

корпус за солидарност, включително, 

когато е целесъобразно, на 

подкрепата на други основни 

заинтересовани страни. 

(28) Чрез интернет портали на 

европейско, национално, регионално и 

местно равнище следва да се осигурят 

подходящи разяснителни кампании, 

популяризиране и разпространяване на 

възможностите за участие и на 

резултатите от дейностите, подпомагани 

от Европейския корпус за солидарност. 

Разяснителните кампании, 

популяризирането и разпространяването 

следва да разчитат на всички 

изпълнителни органи за Европейския 

корпус за солидарност и на програми 

на Съюза, които вече са свързани с 

Европейския корпус за солидарност. 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Текст, предложен от Комисията 

(29) 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. 

(29) 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, като например социална 

интеграция, сближаване, опазване на 
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околната среда и смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата, свързани с общата цел на 

настоящия регламент и в 

съответствие с целите на 

източниците на средства за 

Европейския корпус за солидарност. 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) От съображения за ефикасност и 

ефективност комитетът, създаден 

съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, 

следва да подпомага Комисията при 

изпълнението и на настоящия 

регламент. По отношение на 

Европейския корпус за солидарност 

този комитет следва да заседава в 

определена конфигурация и неговият 

мандат следва да се съгласува, така че 

да изпълнява тази нова роля. 

Участващите държави следва да 

определят съответните представители за 

тези заседания, като вземат предвид 

измеренията, свързани с 

доброволческите и професионалните 

дейности на Европейския корпус за 

солидарност. 

(37) От съображения за ефикасност и 

ефективност комитетът, създаден 

съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, 

следва да подпомага Комисията при 

изпълнението и на настоящия 

регламент. По отношение на 

Европейския корпус за солидарност 

този комитет следва да заседава в 

определена конфигурация и неговият 

мандат следва да се съгласува, така че 

да изпълнява тази нова роля. 

Държавите членки и останалите 

участващи държави следва да 

определят съответните представители за 

тези заседания, като вземат предвид 

измеренията, свързани с 

доброволческите и професионалните 

дейности на Европейския корпус за 

солидарност. 

 

Изменение  13 

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, 

заличава се 
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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. 

_________________  

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 

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 
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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  14 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „дейност за солидарност“ 

означава дейност, която има за цел да 

отговори на неудовлетворени 

обществени потребности в полза на 

дадена общност, като същевременно 

подпомага личностното, 

образователното, социалното, 

гражданското и професионалното 

развитие на гражданина, като дейността 

може да бъде под формата на 

назначения, проекти или дейности за 

изграждане на мрежи, разработени във 

връзка с различни области като 

например образование и обучение, 

заетост, равенство между половете, 

предприемачество, по-специално 

социално предприемачество, 

гражданство и демократично участие, 

околна среда и опазване на природата, 

действия в областта на климата, 

предотвратяване на бедствия, готовност 

при бедствия и възстановяване след тях, 

селско стопанство и развитие на 

селските райони, осигуряване на 

хранителни и нехранителни продукти, 

здраве и благосъстояние, творчество и 

(1) „дейност за солидарност“ 

означава дейност, която има за цел да 

отговори на неудовлетворени 

обществени потребности в полза на 

дадена общност, като същевременно 

подпомага личностното, 

образователното, социалното, 

гражданското и формиращото 

развитие на гражданина, като дейността 

може да бъде под формата на 

назначения, проекти или дейности за 

изграждане на мрежи, разработени във 

връзка с различни области като 

например образование и обучение, 

заетост, равенство между половете, 

предприемачество, по-специално 

социално предприемачество, 

гражданство и демократично участие, 

околна среда и опазване на природата, 

действия в областта на климата, 

предотвратяване на бедствия, готовност 

при бедствия и възстановяване след тях, 

селско стопанство и развитие на 

селските райони, осигуряване на 

хранителни и нехранителни продукти, 

здраве и благосъстояние, творчество и 
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култура, физическо възпитание и спорт, 

социално подпомагане и закрила, 

приемане и интегриране на граждани на 

трети държави, териториално 

сътрудничество и сближаване; 

култура, физическо възпитание и спорт, 

социално подпомагане и закрила, хора с 

увреждания, приемане и интегриране 

на граждани на трети държави, 

териториално сътрудничество и 

сближаване; 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „млади хора в неравностойно 

положение“ означава лица, които имат 

нужда от допълнителна подкрепа 

поради увреждане, образователни 

затруднения, пречки от икономическо 

естество, културни различия, 

здравословни проблеми, пречки от 

социално и географско естество; 

(3) „млади хора в неравностойно 

положение“ означава лица, които имат 

нужда от допълнителна подкрепа 

поради увреждане, образователни 

затруднения или трудности при 

интегрирането, пречки от 

икономическо естество, културни 

различия, здравословни проблеми, 

пречки от социално и географско 

естество; 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 

(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 
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професионално развитие, и ще 

допринесат също така за подобряване 

на тяхната пригодност за заетост; 

формиращо развитие, и по този начин 

ще допринесат за подобряване на 

тяхната потенциална 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. 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „назначения на доброволчески 

екипи“ означава назначения, даващи 

възможност екипи от участници в 

Европейския корпус за солидарност от 

различни участващи държави да 

извършват заедно доброволческа 

дейност за постигането на обща цел, 

като изпълняват задачи, свързани с 

физически или умствен труд, по проект 

за полезна обществена услуга, за период 

с продължителност от две седмици до 

два месеца; 

(7) „назначения на доброволчески 

екипи“ означава назначения, даващи 

възможност екипи от участници в 

Европейския корпус за солидарност от 

различни държави членки и други 

участващи държави да извършват 

заедно доброволческа дейност за 

постигането на обща цел, като 

изпълняват задачи, свързани с 

физически или умствен труд, по проект 

за полезна обществена услуга, за период 

с продължителност от две седмици до 

два месеца; 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) „Портал на Европейския корпус 

за солидарност“ означава онлайн 

инструмент, който предоставя на 

участниците в Европейския корпус за 

солидарност и на участващите 

организации необходими онлайн 

услуги, включително информация 

относно Европейския корпус за 

солидарност, регистриране на 

участници, търсене на участници за 

назначения, рекламиране и търсене на 

(14) „Портал на Европейския корпус 

за солидарност“ означава онлайн 

инструмент, който предоставя на 

участниците в Европейския корпус за 

солидарност и на участващите 

организации необходими онлайн 

услуги, включително информация 

относно Европейския корпус за 

солидарност, регистриране на 

участници, управление на 

обозначенията за качество, търсене на 
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назначения, търсене на потенциални 

партньори по проекти, управление на 

контакти и предложения за назначения 

и проекти, обучение, комуникация и 

дейности за изграждане на мрежи, 

информиране и уведомяване относно 

какви възможности се предлагат, както 

и други нови елементи или факти от 

значение, свързани с Европейския 

корпус за солидарност. 

участници за назначения, рекламиране и 

търсене на назначения, търсене на 

потенциални партньори по проекти, 

управление на контакти и предложения 

за назначения и проекти, обучение, 

комуникация и дейности за изграждане 

на мрежи, информиране и уведомяване 

относно какви възможности се 

предлагат, разпространение на 

резултатите от дейностите за 

солидарност, както и други нови 

елементи или факти от значение, 

свързани с Европейския корпус за 

солидарност. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на Европейския корпус за 

солидарност е да се повиши 

ангажираността на младите хора и на 

организациите по отношение на 

достъпни и висококачествени дейности 

за солидарност, като начин да се 

допринесе за по-тясно сближаване и 

солидарност в Европа, да се 

подпомогнат общностите и да се намери 

отговор на обществените 

предизвикателства. 

Целта на Европейския корпус за 

солидарност е да се повиши 

ангажираността на младите хора и на 

организациите по отношение на 

достъпни и висококачествени дейности 

за солидарност, като начин да се 

допринесе за по-тясно сближаване и 

солидарност в Европа, да се 

подпомогнат общностите и да се намери 

отговор на епохалните 

предизвикателства, преди всичко на 

свързаните с по-добрата социална 

интеграция, образованието и 

заетостта предизвикателства, 

както и опазването на околната 

среда и смекчаването на последиците 

от изменението на климата. 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията и участващите 2. Комисията, държавите членки 
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държави си сътрудничат за постигане на 

ефективност и ефикасност чрез 

осигуряване на съгласуваност между 

националните програми и схеми, 

свързани със солидарността, 

образованието, професионалното 

обучение и младежта, от една страна, и 

дейностите по линия на Европейския 

корпус за солидарност, от друга страна. 

Тези дейности се основават на 

съответните добри практики и 

съществуващи програми. 

и останалите участващи държави си 

сътрудничат за постигане на 

ефективност и ефикасност чрез 

осигуряване на съгласуваност между 

националните програми и схеми, 

свързани със солидарността, 

образованието, професионалното 

обучение и младежта, без да се засягат 

законодателните правомощия на 

поднационалните органи, от една 

страна, и дейностите по линия на 

Европейския корпус за солидарност, от 

друга страна. Тези дейности се 

основават на съответните добри 

практики и съществуващи програми. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският корпус за солидарност 

преследва своите цели чрез следните 

видове дейности: 

Европейският корпус за солидарност 

преследва своите цели, в рамките на 

целите на неговите източници на 

финансиране, чрез следните видове 

дейности: 

Обосновка 

Като се има предвид, че Европейският корпус за солидарност се финансира по линия 

на Еразъм +, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, 

механизма за гражданска защита на Съюза, програмата LIFE, ЕСФ и Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), неговите цели трябва да 

бъдат свързани с целите на изброените фондове. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) назначения за участие в дейности 

за солидарност, проекти за солидарност 

и дейности за изграждане на мрежи; 

а) назначения за участие в дейности 

за солидарност, проекти за солидарност 

и дейности за изграждане на мрежи, 
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свързани с гражданското общество; 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) дейности за изграждане на мрежи 

за участниците и организациите, 

участващи в Европейския корпус за 

солидарност. 

в) дейности за изграждане на мрежи 

за участниците и организациите, 

участващи в Европейския корпус за 

солидарност при пълно спазване на 

взаимното допълване на вече 

утвърдения териториален и 

регионален опит, по-специално на 

добрите практики в сектора на 

доброволчеството и на гражданската 

защита. 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) мерки, които имат за цел 

гарантиране на качеството на 

назначенията за участие в дейности за 

солидарност, включително обучение, 

езикова подкрепа, административна 

подкрепа за участниците и за 

участващите организации, застраховка, 

подпомагане след назначаването, както 

и изготвяне на удостоверение, с което се 

установяват и документират знанията, 

уменията и компетенциите, придобити 

по време на назначението; 

а) мерки, които имат за цел 

гарантиране на високото качество на 

назначенията за участие в дейности за 

солидарност, включително 

широкообхватна програма за 
обучение, езикова подкрепа, 

административна подкрепа за 

участниците и за участващите 

организации, застраховка, подпомагане 

след назначаването, както и изготвяне 

на удостоверение, с което се 

установяват и документират знанията, 

уменията и компетенциите, придобити 

по време на назначението; 
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Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Текст, предложен от Комисията 

г) създаването, поддръжката и 

актуализирането на портал на 

Европейския корпус за солидарност и 

други уместни онлайн услуги, както и 

необходимите информационни системи 

за поддръжка и онлайн инструменти. 

г) създаването, поддръжката и 

актуализирането на портал на 

Европейския корпус за солидарност, 

включително доклади от съответни 

места на участници, и други уместни 

онлайн услуги, на първо място за 

разпространяване на информация за 

целите и достъпността на 

настоящия регламент, както и 

необходимите информационни системи 

за поддръжка и онлайн инструменти. 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сумата, посочена в параграф 1, 

включва финансов пакет от 

294 200 000 EUR по текущи цени, 

допълнен с вноски от: 

заличава се 

а) Европейския социален фонд, 

участващ с 35 000 000 EUR по текущи 

цени; 

 

б) Механизма за гражданска защита 

на Съюза, участващ с 6 000 000 EUR 

по текущи цени; 

 

в) Програма LIFE, участваща с 

4 500 000 EUR по текущи цени; 

 

г) Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, 

участващ с 1 800 000 EUR по текущи 

цени. 

 

_________________  

33 Този финансов пакет представлява 

основната референтна сума по 

смисъла на точка 17 от 
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Междуинституционалното 

споразумение (2013/C 373/01) между 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по 

бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление. 

Обосновка 

Считаме, че новите инициативи не следва да се финансират от преразпределяне от 

съществуващи програми и фондове; те по-скоро следва да се финансират от всички 

други средства, налични по линия на действащата МФР. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всяка участваща държава може 

да предостави национално 

финансиране, което да е на 

разположение на бенефициерите и се 

управлява в съответствие с правилата на 

Европейския корпус за солидарност, и 

за тази цел да използва 

децентрализираните структури на 

Европейския корпус за солидарност, 

при условие, че осигури допълнително 

пропорционално финансиране на тези 

структури. 

6. Всяка участваща държава, в 

съответствие със своите ресурси, 

предоставя национално финансиране, 

което да е на разположение на 

бенефициерите и се управлява в 

съответствие с правилата на 

Европейския корпус за солидарност, и 

за тази цел да използва 

децентрализираните структури на 

Европейския корпус за солидарност, 

при условие, че осигури допълнително 

пропорционално финансиране на тези 

структури. Държавите членки могат 

да предоставят нови допълнителни 

ресурси. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки участват в 

Европейския корпус за солидарност. 

1. Държавите членки участват в 

Европейския корпус за солидарност. В 

държавите членки, в които 
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компетентностите, свързани с 

дейностите на Европейския корпус за 

солидарност, са прехвърлени на 

поднационални органи, механизмите 

за пряко участие на посочените 

органи се установяват чрез 

националните агенции, отговорни за 

прилагането. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При изпълнението на настоящия 

регламент Комисията и участващите 

държави гарантират, че се полагат 

специални усилия за насърчаване на 

социалното приобщаване, по-специално 

по отношение на участието на млади 

хора в неравностойно положение. 

2. При изпълнението на настоящия 

регламент държавите членки и 

другите участващи държави 

гарантират, че се полагат специални 

усилия за насърчаване на социалното 

приобщаване, по-специално по 

отношение на участието на млади хора в 

неравностойно положение и в по-

уязвимо положение, и за тази цел 

приемат подход, който отчита 

въпросите, свързани с равенството 

между половете. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският корпус за 

солидарност е отворен за участието на 

публични или частни субекти или 

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 или 

международни организации, при 

условие, че са получили знак за 

качество на Европейския корпус за 

солидарност в съответствие с целите 

на настоящия регламент. 

 

Изменение  31 
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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 

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. 

2. Искането на отговарящ на 

условията субект да стане участваща 

организация в Европейския корпус за 

солидарност се оценява от 

компетентния изпълнителен орган на 

Европейския корпус за солидарност, за 

да се увери, че дейностите на този 

субект съответстват на изискванията и 

на целите на Европейския корпус за 

солидарност. 

 

Изменение  32 

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 най-малко на всеки две 

години, без да се създават извънредни 

административни тежести, и може 

да бъде отнет. 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Знакът за качество на 

Европейския корпус за солидарност не 

предоставя автоматично право на 

получаване на финансиране по линия на 

Европейския корпус за солидарност. 

5. Знакът за качество на 

Европейския корпус за солидарност не 

предоставя автоматично право на 

получаване на финансиране по линия на 

Европейския корпус за солидарност, но 

представлява незаменимо негово 

предварително условие. 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всеки публичен или частен субект, 

учреден в участваща държава, както и 

международни организации, 

изпълняващи дейности за солидарност в 

участващите държави, могат да 

кандидатстват за финансиране по линия 

на Европейския корпус за солидарност. 

За дейностите, посочени в член 7, 

параграф 1, буква а), участващата 

организация следва да получи знак за 

качество като предварително условие за 

получаване на финансиране по линия на 

Европейския корпус за солидарност. Що 

се отнася до проектите за солидарност, 

посочени в член 7, параграф 1, буква б), 

за финансиране могат да кандидатстват 

също така физически лица от името на 

неформални групи, съставени от 

участници в Европейския корпус за 

солидарност. 

Всеки публичен или частен субект, 

учреден в държава членка или друга 

участваща държава, както и 

международни организации, 

изпълняващи дейности за солидарност в 

държавите членки или другите 

участващи държави, могат да 

кандидатстват за финансиране по линия 

на Европейския корпус за солидарност. 

За дейностите, посочени в член 7, 

параграф 1, буква а), участващата 

организация следва да получи знак за 

качество като предварително условие за 

получаване на финансиране по линия на 

Европейския корпус за солидарност. Що 

се отнася до проектите за солидарност, 

посочени в член 7, параграф 1, буква б), 

за финансиране могат да кандидатстват 

също така физически лица от името на 

неформални групи, съставени от 

участници в Европейския корпус за 

солидарност. 

 

Изменение  35 

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 

държавите членки и другите 

участващи държави, редовно следи 

резултатите на Европейския корпус за 

солидарност по отношение постигането 

на неговите цели. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 
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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 участници в назначения за 

участие в доброволческа дейност, 

включително млади хора в 

неравностойно положение (в 

държавата на местопребиваване на 

участниците и в чужбина); 

Изменение  37 

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 

чужбина); 

б) брой участници в назначения за 

стажове, включително млади хора в 

неравностойно положение (в 

държавата на местопребиваване на 

участниците и в чужбина); 

 

Изменение  38 

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 участници в назначения за 

работа, включително млади хора в 

неравностойно положение (в 

държавата на местопребиваване на 

участниците и в чужбина); 

 

Изменение  39 

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 участници в проекти за 

солидарност, включително млади хора 
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в неравностойно положение; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) брой на проектите за 

солидарност; 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията, в сътрудничество с 

участващите държави, осигурява 

разпространението на информация, 

публичността и проследяването на 

всички дейности, подкрепяни в рамките 

на Европейския корпус за солидарност. 

1. Комисията, в сътрудничество с 

държавите членки и останалите 

участващи държави, осигурява 

разпространението на информация, 

публичността и проследяването на 

всички дейности, подкрепяни в рамките 

на Европейския корпус за солидарност, 

и всичко, свързано със записването и 

достъпността на процедурите. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Националните агенции, посочени 

в член 20, разработват последователна 

политика с цел ефективно достигане до 

гражданите, както и разпространение и 

използване на резултатите от 

дейностите, подкрепяни в рамките на 

действията, управлявани от посочените 

национални агенции; подпомагат 

Комисията в изпълнението на общата 

задача за разпространението на 

2. Националните агенции, посочени 

в член 20, разработват последователна и 

подходяща политика с цел ефективно 

достигане до гражданите, както и 

разпространение и използване на 

резултатите от дейностите, подкрепяни 

в рамките на действията, управлявани от 

посочените национални агенции; 

подпомагат Комисията в изпълнението 

на общата задача за разпространението 
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информация относно Европейския 

корпус за солидарност, включително 

информация за дейностите, управлявани 

на национално равнище и на равнището 

на Съюза, и резултатите от тях, и 

информират съответните целеви групи 

относно инициативите, предприети в 

тяхната държава. 

на информация относно Европейския 

корпус за солидарност, включително 

информация за дейностите, управлявани 

на национално равнище и на равнището 

на Съюза, и резултатите от тях, и 

информират съответните целеви групи 

относно инициативите, предприети в 

тяхната държава. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) от националните агенции в 

участващите държави на национално 

равнище. 

б) от посочените национални 

агенции в държавите членки и 

другите участващи държави. 

Обосновка 

Следва да се вземе под внимание факта, че в някои държави членки, определени 

компетентности принадлежат на поднационални органи, които разполагат със 

собствени законодателни правомощия. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Във всяка държава, участваща в 

Европейския корпус за солидарност, 

националните органи, на които е 

възложено управлението на действията, 

посочени в Глава III от Регламент (ЕС) 

№ 1288/2013, действат също и като 

национални органи в рамката на 

Европейския корпус за солидарност. 

Член 27, параграфи 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15 и 16 от същия регламент се 

отнасят към Европейския корпус за 

солидарност по аналогия. За държавите, 

посочени в член 11, параграф 2 от 

настоящия регламент, когато за дадена 

Във всяка държава, участваща в 

Европейския корпус за солидарност, 

националните органи, на които е 

възложено управлението на действията, 

посочени в Глава III от Регламент (ЕС) 

№ 1288/2013, действат също и като 

национални органи в рамката на 

Европейския корпус за солидарност. В 

държавите членки, в които 

компетентностите, свързани с 

посочената глава, са прехвърлени на 

поднационални органи, които 

разполагат със собствена и 

ексклузивна законодателна 
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държава не е определен национален 

орган, такъв орган се определя в 

съответствие с член 27, параграфи 2—6 

и 8—15 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. 

компетентност, механизмите за 

пряко участие на посочените органи 

се установяват чрез националните 

агенции, отговорни за прилагането. 
Член 27, параграфи 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15 и 16 от същия регламент се 

отнасят към Европейския корпус за 

солидарност по аналогия. За държавите, 

посочени в член 11, параграф 2 от 

настоящия регламент, когато за дадена 

държава не е определен национален 

орган, такъв орган се определя в 

съответствие с член 27, параграфи 2—6 

и 8—15 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Във всяка държава, участваща в 

Европейския корпус за солидарност, 

националните агенции, на които е 

възложено управлението на действията, 

посочени в Глава III от Регламент (ЕС) 

№ 1288/2013, действат също и като 

национални агенции в рамката на 

Европейския корпус за солидарност в 

съответните си държави. 

Във всяка държава членка или друга 

държава, участваща в Европейския 

корпус за солидарност, националните 

агенции, на които е възложено 

управлението на действията, посочени в 

Глава III от Регламент (ЕС) № 

1288/2013, действат също и като 

национални агенции в рамката на 

Европейския корпус за солидарност в 

съответните си държави. В държавите 

членки, в които компетентностите, 

свързани с посочената глава, са 

прехвърлени на поднационални органи, 

които разполагат със собствена и 

ексклузивна законодателна 

компетентност, механизмите за 

пряко участие на посочените органи 

се установяват чрез националните 

агенции, отговорни за прилагането. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел прилагането на 

настоящия регламент Комисията 

приема работни програми чрез актове 

за изпълнение. Във всяка работна 

програма се гарантира, че общите и 

специфичните цели, определени в 

членове 3 и 4, се изпълняват по 

последователен начин, и се очертават 

очакваните резултати, метода на 

изпълнение и общия размер на 

разходите. В работните програми се 

съдържа също така описание на 

действията, които ще се финансират, 

информация за сумата, разпределена за 

всяко действие и за разпределението на 

финансовите средства между 

участващите държави за дейностите, 

управлявани чрез националните 

агенции, и примерен график за тяхното 

изпълнение. 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 25а 

относно приемането на работни 

програми: Във всяка работна програма 

се гарантира, че общите и специфичните 

цели, определени в членове 3 и 4, се 

изпълняват по последователен начин, и 

се очертават очакваните резултати, 

метода на изпълнение и общия размер 

на разходите. В работните програми се 

съдържа също така описание на 

действията, които ще се финансират, 

информация за сумата, разпределена за 

всяко действие и за разпределението на 

финансовите средства между 

участващите държави за дейностите, 

управлявани чрез националните 

агенции, и примерен график за тяхното 

изпълнение. 

Обосновка 

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат 

консултации с Парламента и Съвета. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 25, параграф 2. 

заличава се 

Обосновка 

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат 

консултации с Парламента и Съвета. 

 

Изменение  48 
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Предложение за регламент 

Член 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 25 заличава се 

Процедура на комитет  

1. Комисията се подпомага от 

комитета, създаден с член 36 от 

Регламент (ЕС) № 1288/2013. Този 

комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

 

Обосновка 

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат 

консултации с Парламента и Съвета. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 25 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 25а 

 Упражняване на делегирането 

 1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове при спазване на предвидените 

в настоящия член условия. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 24, 

се предоставя на Комисията за срок 

от пет години, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на това 

правомощие не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

двугодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 
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продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 24, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. 

Оттеглянето поражда действие в 

деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна 

дата, посочена в решението. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

 4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка 

държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

 5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията 

нотифицира акта едновременно на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 24, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили 

възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът 

са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 
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Обосновка 

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат 

консултации с Парламента и Съвета. 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 26 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 27 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 27 заличава се 

Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1293/2013 

 

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 
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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  52 

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: 

 

„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“. 

 

(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 
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по-лесния им преход към пазара на 

труда“. 

„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  53 

Предложение за регламент 

Член 29 

 

 

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. 
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Изменение  54 

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 

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  55 

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 
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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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