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РЕГУЛАТИВА (EU) 2018/1475 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА
СОВЕТОТ
од 2 октомври 2018 година
што ја воспоставува законската рамка на Европскиот солидарен корпус и ја
измени Регулативата (EU) бр. 1288/2013, Регулативата (EU) бр. 1293/2013 и
Одлуката бр.1313/2013/EU
ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
Водејќи сметка за Договорот за работата на Европската унија и, особено, на членовите
165(4) и 166(4),
Водејќи сметка за предлогот на Европската комисија,
По доставувањето на нацрт-закондавниот акт до националните парламенти,
Водејќи сметка за мислењето на Европскиот економски и социјален комитет (1),
По консултирањето на Комитетот на регионите,
Дејствувајќи во согласност со вообичаената законодавна постапка (2),
При што:
(1) Солидарноста меѓу граѓаните на Унијата е една од универзалните вредности врз
којашто се гради Унијата. Оваа заедничка вредност ги насочува акциите на Унијата и
го обезбедува неопходното сојузништво за справување со тековни и идни
општествени предизвици, со коишто младите Европејци се подготвени да ги решаваат
преку изразување на нивната солидарност во практика. Солидарноста, исто така, го
стимулира интересот на младите за заедничкиот европски проект. Принципот на
солидарност е вграден во член 2 од Договорот на Европската унија (ДЕУ) и во
преамбулата на Повелбата на човекови права на Европската унија.
(2) За време на обраќањето во Унијата од 14 септември 2016 година, беше нагласено
дека има потреба да се инвестира во младите и беше објавено дека ќе се формира
Европскиот солидарен корпус за да се создадат можности за младите ширум Унијата
за да се даде значаен придонес во општеството, да се демонстрира солидарност и да
се развијат нивните вештини, компетенции и знаења, така добивајќи вредно човечко
искуство коешто истовремено е клучно за појавата на активно и ангажирано европско
граѓанство.
(3) Во својата Комуникација од 7 декември 2016 година насловена „Европски солидарен
корпус“, Комисијата ја истакнува потребата за зајакнување на темелите на
солидарната работа ширум Европа, за да им обезбеди на младите повеќе и подобри
можности за висококвалитетни солидарни активности што опфаќаат широк спектар
на области, и да се поддржт националните, регионалните и локалните актери во
нивните напори за справување со различните предизвици и кризи. Таа Комуникација
ја воспостави првата фаза на Европскиот солидарен корпус при што беа
мобилизирани различни програми на Унијата за да им понуат на младите
волонтерство, практиканство и можности за вработување ширум Унијата. Овие
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активности, независно од тоа дали биле реализирани пред или по стапувањето во сила
на оваа Регулатива, треба да продолжат со спроведување на правилата и условите
утврдени од соодветните програми на Унијата што ги финансирале во првата фаза на
Европскиот солидарен корпус.
(4) Во контекст на оваа Регулатива, солидарноста треба да се сфати како чувство на
одговорност на сите кон сите за да се посвети кон заедничка цел која е изразена преку
конкретни акции без да се размислува за тоа што ќе се добие за возвратна услуга.
(5) Младите треба да добијат лесно пристапни можности за ангажирање во
висококвалитетни солидарни активности со силна европска димензија како средство
за придонесување кон зајакнувањето на кохезијата, солидарноста, социјалната
инклузија и демократија во државите-учеснички во корист на локалните заедници, а
истовремено да ги подобруваат своите компетенции кај нивниот личен развој и на тој
начин да ја зацврствуваат својата самодоверба, автономија и мотивација за учење,
стимулирајќи го нивниот образовен, социјален уметнички, лингвистички, културен,
граѓански и професионален развој, како и поттикнувајќи го нивното активно
граѓанство, вработливост и премин на пазарот на трудот. Таквите активности на
солидарност, исто така, би поддржувале и мобилност на учесници.
(6) Оваа Регулатива воспоставува програма за акција на Унијата наречена Европски
солидарен корпус како основа за предизвикување позитивна општествена промена
преку обезбедување поддршка за заедниците составени од поединци и ентитети кои
се посветени на зајакнувањето на солидарноста ширум Европа. Оттука, се обезбедува
финансиски инструмент на Унијата, со цел истиот континуирано да се применува од
денот на донесувањето на Регулативата којашто, исто така, ги утврдува основите за
Европскиот солидарен корпус да се смета за заедница и извор на инспирација за
посилен дух на солидарност во Европа преку пошироко влијание на активностите
спроведени во рамките на Европскиот солидарен корпус.
(7) Солидарните активности што им се нудат на младите треба да бидат од висок
квалитет, во смисла дека тие треба да придонесуваат кон постигнувањето на целите
на Европскиот солидарен корпус и да помогнат да се надминат општествените
предизвици при решавањето на потребите на локалните заедници. Активностите за
солидарност треба да им понудат на младите можности за стекнување вредни
компетенции за личен, социјален, граѓански и професионален развој, да подразбираат
солидна димензија на учење и настава, да бидат пристапни за младите, да се
реализираат во безбедни и здрави услови и да бидат правилно потврдени.
Солидарните активности не треба да имаат негативно влијание врз постоечките
работни места или практиканства и треба да придонесат кон зајакнување, а не
заменување на обврските што произлегуваат од корпоративно-социјалните
одговорности.
(8) Кој било ентитет кој сака да учествувва во Европскиот солидарен корпус, независно
од тоа дали е основан од буџетот на Европскиот солидарен корпус, некоја друга
програма на Унијата или некој друг извор на финансирање, треба да се стекне со назив
на квалитет, доколку ги исполнуваат конкретните услови. Условот за стекнување
назив за квалитет не треба да се однесува на физички лица кои бараат финансиска
помош во името на неформална група на учесници за своите проекти на
солидарност. Називот за квалитет, што се доделува на организацијата-учесник, треба
да биде потврда за организациите со што тие го докажуваат квалитетот на
солидарните активности што ги нудат. Процесот на доделување назив за квалитет
треба да се спроведува од страна на телата што го имплементираат Европскиот
солидарен корпус на пристапен и транспарентен начин. Доделениот назив за квалитет
треба да биде периодично преиспитан и треба да има можност за да биде одземен кога
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при преиспитувањето се утврди дека веќе не се исполнети условите кои довеле до
доделување на називот за квалитет.
(9) Европскиот солидарен корпус ќе обезбеди единствена влезна точка на солидарните
активности ширум Унијата. Доследноста и комплементарноста на Европскиот
солидарен корпус треба да бидат загарантирани со другите релевантни политики,
програми и инструменти на Унијата. Европскиот солидарен корпус треба да се
надоврзува на силните страни и синергијата на постоечките и претходните програми,
особено на програмите Еразмус+ и Младите во акција. Исто така, треба да се однесува
комплементарно со напорите на државите-членки за поддршка на младите и да ја
олесни нивната транзиција од училиште-на-работа согласно шемите како што се
Младинските гаранции воспоставени во согласност со Препораката на Советот од
22 април 2013 година за формирање на Младинската гаранција (3) преку
обезбедување на младите со дополнителни можности да учествуваат во солидарните
активности во форма на практиканство, или вработувања во нивните држави-членки,
или преку граница. Комплементарноста, исто така, треба да биде загарантирана и со
постоечките мрежи на Унијата што се битни за Европскиот солидарен корпус, како
што се Европската мрежа на јавни служби за вработување (European Network of Public
Employment Services), EURES и Евродеск-мрежата. Исто така, комплементарноста и
лојалната соработка меѓу постоечките поврзани шеми и Европскиот солидарен
корпус треба да се негуваат, особено кај солидарноста, волонтерството, граѓанските
служби и шемите за мобилност на младите што функционираат на национално,
регионално или локално ниво, како и приоритетите поврзани со солидарноста и
младите во државите-учеснички, како што е соодветно, за меѓусебно да се зајакнуваат
и да го надополнуваат ефектот и квалитетот на таквите шеми и да се надоврзуваат на
добрите практики. Европскиот солидарен корпус не треба да биде замена за слична
национална солидарна, волонтерска или државна служба, или шема за
мобилност. Треба да се гарантира еднаков пристап за сите млади до националните
солидарни активности. Треба да се поттикнуваат партнерствата со европските мрежи,
кои се специјализирани за одредени итни социјални проблеми.
(10) Со цел да се постигне максимален ефект на Европскиот солидарен корпус, другите
програми на Унијата треба да можат да придонесат кон создавање на целите на
Европскиот солидарен корпус преку поддршка на активности од неговиот делокруг.
Овој придонес треба да биде финансиран во согласност со соодветните законски
акти на дадените програми во насока на обезбедување поголема вклученост на
младите, граѓанското општество и на постоечките волонтерски шеми во државитечленки. Штом стекнат валиден назив на квалитет, организациите-учеснички треба
да добијат пристап до порталот на Европскиот солидарен корпус и да ги добијат
мерките за поддршка и за квалитет обезбедени според видот на солидарната
активност што се нуди.
(11) Европскиот солидарен корпус треба да отвори нови можности за младите да можат
да одат на волонтерство, практиканство или на работа, но и да можат да осмислат и
реализираат сопствени иницијативи, солидарни проекти кои имаат јасни европски
вредности. Тие можости треба да помогнат да се решат неисполнетите општествени
потреби и да приднесат кон зајакнување на заедниците и на личниот, едукативниот,
граѓанскиот, социјалниот и професионалниот развој на младите. Европскиот
солидарен корпус треба, исто така, да ги поддржува и активностите на вмрежување
за учесниците и организациите-учеснички и да спроведува мерки за обезбедување
квалитет на поддржаните активности и да поттикнува признавањето на нивните
резултати од учењето. Исто така, треба да придонесе за поддршката и зајакнувањето
на постоечките организации кои реализираат солидарни акции.
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(12) Волонтерството има богато искуство во контекст на формалното и неформалното
учење при што се зајакнуваат личните, социообразовните, и професионалните
развои на младите вклучувајќи ги и вработливоста и активното граѓанство.
Волонтерството не смее да биде замена за практиканството или работата и треба да
се базира на писмен договор за волонтирање. Комисијата и државите-членки ќе
соработуваат кај волонтерските политики во областа на младите со помош на
отворениот метод на координација.
(13) Практиканствата и работите мора јасно да бидат одвоени од волонтерствата, и од
финансиска и од организациона гледна точка. Практиканствата никогаш не треба да
водат до замена за работно место. Сепак, платените практиканства и работни места
може да бидат поттик за непривилегираните млади и за оние со помалку можности
да учествуваат во активности што се поврзани со солидарноста до коишто поинаку
не би можеле да имаат пристап. Практиканството може да го олесни преминот од
образование до вработување на младите и може да помогне да се негува
вработливоста кај младите што е клучно за постигнување на одржлива интеграција
на пазарот на трудот. Практиканствата и работата што се нуди од Европскиот
солидарен корпус треба секогаш да бидат платени од организацијата-учесник која е
домаќин или работодавач на учесникот. Практиканствата треба да се базираат на
писмени договори за практиканства во согласност со применливата законска рамка
на државата каде што ќе се одвива практиканството, како што е соодветно, и треба
да ги следи принципите наведени во Препораката на Советот од 10 мар 2014 година
за рамка за квалитет на практиканствата (4).
Работните места треба да се базираат на договор за вработување во согласност со
националната законска рамка или применливите колективни договори, или и на
едното и на другото, на државата-учесничка во којашто се одвива работата.
Финансиската поддршка на организациите-учеснички кои нудат работни места не
треба да надминува дванаесет месеци. Практиканствата и работните места треба да
бидат придружени со адекватна подготовка, обука на работно место и поддршка по
периодот на вработување во однос на учеството на учесникот. Практиканствата и
работните места може да бидат потпомогнати од релевантни актери од пазарот на
трудот, особено од јавните и приватните служби за вработување, социјалните
партнери и стопанските комори, како и од организациите членки на EURES, во
согласност со Регулативата (EU) 2016/589 на Европскиот парламент и на Советот (5)
во случај на прекугранични активности.
(14) Духот и иницијативата на младите, како и нивното активно граѓанство се важен
елемент за секое општество. Европскиот солидарен корпус треба да придонесе за
негување на овој аспект со тоа што ќе им понуди на младите можност да осмислат и
развијат свои сопствени проекти што претставуваат јасна додадена вредност при
решавањето на клучните предизвици во корист на локалните заедници, особено на
заедниците кои се рурални, изолирани и маргинализирани. Тие проекти треба да
бидат можност за младите да развиваат иноватни решенија и да испробуваат идеи на
еден одржлив начин, и да искусат како изгледа да се биде предводник на солидарни
акции. Тие може да послужат и за продлабочување на натамошниот ангажман во
солидарните активности и може да бидат првиот чекор кон поттикнување на
учесниците да се вклучат во социјалното претприемништво или како волонтери во
асоцијации, невладини организации (НВО), или други тела активни во областа на
солидарноста, во непрофитниот и во младинскиот сектор и при воспоставувањето
на нивни сопствени бизниси. Поддршката по активноста има за цел да им помогне
на младите да останат ангажирани и активни во секторот на солидарноста,
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вклучувајќи го и ангажманот во асоцијациите, корпорациите, социјалните
претпријатија, младинските организации и центрите во заедниците.
(15) Проектите за волонтерство и солидарност треба да ги покријат трошоците на
учесниците кои произлегуваат од учеството во таквите солидарни активности, но не
треба да нудат плати, или каква било економска добивка.
(16) Учесниците и организациите-учеснички треба да чувствуваат дека припаѓаат во
заедница на поединци и ентитети посветени на зајакнувањето на солидарноста
ширум Европа и надвор од неа. Истовремено, на организациите-учеснички им треба
поддршка за да ја зајакнат својата способност за нудење висококвалитетни
солидарни активности на сè поголем број на учесници и за да привлечат нови
учесници. Европскиот солидарен корпус треба да поддржува вмрежувачки
активности кои имаат за цел да ги зајакнат младите и организациите-учеснички за
нивно ангажирање во заедницата, за негување на духот на Европскиот солидарен
корпус, како и за поттикнување на размената на корисни солидарни практики и
искуства кои, исто така, произлегуваат од цивилната заштита, онаму каде што е тоа
соодветно. Активностите за вмрежување треба, исто така, да придонесат за
подигнување на свеста за Европскиот солидарен корпус кај јавните и приватните
ентитети, како и за добивање повратни информации од учесниците и од
организациите-учеснички за реализацијата на Европскиот солидарен корпус.
(17) Посебно внимание се дава на обезбедувањето квалитет на солидарните активности
и на другите можности што ги нуди Европскиот солидарен корпус, особено со тоа
што им нуди на учесниците онлајн и офлајн обука и јазична поддршка на начин на
којшто се почитува принципот на повеќејазичност, осигурување, административна
поддршка и поддршка пред да се оди на солидарната активност, по неа или и на
двете, како и потврдување на компетенциите стекнати за време на искуството од
Европскиот солидарен корпус. Таквите мерки за поддршка треба да се развијат и
обезбедат во соработка со младинските организации и со другите непрофитни и
граѓански организации за да се навлезе во нивното поле на експертиза. Мерките за
поддшка треба да водат сметка за средината и природата на активностите што ги
спроведуваат учесниците, со посебно внимание кон сите потенцијални ризици.
(18) За да се гарантира влијание на активностите од Европскиот солидарен корпус врз
личниот, образовниот, уметничкиот, социјалниот, граѓанскиот и професионалниот
развој на учесниците, компетенциите коишто се резултати од учењето треба
правилно да се идентификуваат и документираат, во согласност со националните
околности и специфичности, како што се препорачува во Препораката на Советот од
20 декември 2012 година за валидацијата на неформалното и информалното
учење (6). Оттука, употребата на ефективни инструменти за признавање на
неформалното и информалното учење на ниво на Унијата и на национално ниво,
како што се Јутпас (Youthpass) и Европас (Europass) треба да се поттикнува, како
што е соодветно.
(19) Кој било јавен или приватен ентитет, вклучувајќи ги и меѓународните организации,
организациите на граѓанското општество, младинските организации и социјалните
претпријатија треба да може да аплицира за назив на квалитет. Треба да има посебни
називи за квалитет за волонтерство и за практиканство и работа за да се обезбеди
ефективна и континуирана усогласеност на организациите-учеснички со
принципите и условите на Европскиот солидарен корпус во однос на нивните права
и обврски за време на сите фази на искуството на солидарност. Стекнувањето назив
за квалитет треба да биде предуслов за учество, но не треба автоматски да доведува
до финансирање од Европскиот солидарен корпус.

6

(20) Организациите-учеснички може да спроведуваат неколку функции во рамките на
Европскиот солидарен корпус. Во функција на домаќин, тие спроведуваат
активности поврзани со примањето на учесници како и организирањето на
активностите и давањето насоки и поддршка на учесниците во текот на солидарната
активност, како што е соодветно. Во функција на поддршка, тие спроведуваат
активности поврзани со испраќањето и подготвувањето на учесниците пред
заминување, во текот и по активноста на солидарност, вклучувајќи и обука на
учесниците и нивно насочување кон локалните организации по солидарната
активност.
(21) Ресурсните центри на Европскиот солидарен корпус треба да ги помагаат телата за
имплементација, организациите-учеснички и учесниците за да го подигне
квалитетот на солидарната активност и нејзината реализација, како и да ја зајакнат
идентификацијата и потврдувањето на компетенциите стекнати од солидарната
активност, вклучувајќи и преку издавањето на Јутпасови.
(22) Европскиот солидарен корпус треба континуирано да се развива за да гарантира
лесен пристап и да обезбеди една точка за пристап и за заинтересираните лица и за
органиизациите, во однос на, меѓу другото, регистрацијата, идентификацијата,
усогласувањето на профилите и можностите, вмрежувањето и виртуалните размени,
онлајн обуките, јазичната поддршка, како и други видови на поддршка пред и по
солидарната активност, или, пак, и двете, како и други корисни функции коишто би
можеле да се појават во иднина.
(23) Структурите за имплементација ќе ги преземат неопходните мерки со цел да
гарантираат дека регистрираните кандидати добиваат волонтерски, практикански
или работни понуди во рамките на разумно и релативно предвидливо време. Исто
така, ќе се воспостави редовно информирање, комуницирање и вмрежување за да се
стимулира ангажман на регистрираните кандидати.
(24) Оваа Регулатива утврдува финансиски средства за периодот 2018-2020 што го прави
целиот буџет во рамките на значењето на точка 17 од Интеринституционалниот
договор од 2 декември 2013 година меѓу Европскиот парламент, Советот и
Комисијата за буџетска дисциплина, за соработка во областа на буџетските прашања
и за здрав финансиски менаџмент (7), за Европскиот парламент и за Советот во текот
на годишната буџетска постапка.
(25) За да се обезбеди континуитет кај активностите поддржани од програмите кои
придонесуваат во Европскиот солидарен корпус, финансиската поддршка на
солидарните активности треба индикативно да бидат 90% за волонтерство и
солидарни проекти, од една страна, и 10% за практиканство или работа, или за обете,
од друга страна, со максимум 20% за национални активности.
(26) За влијанието на Европскиот солидарен корпус да биде максимално, треба да има
одредби кои ќе им дозволи на државите-учеснички да имаат дополнителни
национални, регионални или локални средства во согласност со правилата на
Европскиот солидарен корпус.
(27) За да се поедностават условите за корисниците, треба да се користат паушали,
единечни трошоци или финансирања со рамни стапки колку што е можно повеќе.
(28) Државите-членки треба да можат да учествуваат во волонтерските, практиканските,
работните, солидарните проекти и во активностите за вмрежување. Исто така, како
и кај Европскиот волонтерски сервис, волонтерството, солидарните проекти и
активностите за вмрежување треба да бидат отворени за учество на други држави,
со посебно внимание на државите од соседството на Унијата. Тоа учество треба да
се базира, онаму каде што е тоа релевантно, на дополнителни средства што се ставаат
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на располагање во согласност со постапките што треба да се договорат со
засегнатите држави.
(29) Учеството во Европскиот солидарен корпус треба да биде отворен за млади на
возраст од 18 до 30 години. Учеството во солидарните активности треба да биде
предмет на претходна регистрација на порталот на Европскиот солидарен корпус
којшто е на располагање за лица на возраст од 17 до 30 години.
(30) Посебно внимание треба да се посвети на активностите поддржани од Европскиот
солидарен корпус за тие да бидат пристапни за сите млади, особено за младите со
помалку можности како што подетлно се образложува во Стратегијата за
разновидност и инклузија изготвена и применета во рамките на програмата
Еразмус+ во областа на младите. Посебните мерки, како што се соодветните
формати на активностите за солидарност и лични насоки, треба да бидат веќе
воспоставени за да промовираат социјална инклузија, учество на непривилегирани
млади, како и да се води сметка за пречките што ги имаат крајните и оддалечените
предели на Унијата и прекуморските држави и територии согласно Одлуката на
Советот 2013/755/EU (8). Слично на тоа, државите-учеснички треба да се стремат да
ги донесат сите соодветни мерки за да ги отстранат законските и административните
пречки за правилно да функционира Европскиот солидарен корпус. Тоа подразбира
решавање, онаму каде што е можно, и без да се навлегува во правото на Шенген
законодавството и на Унијата за влез и престој на државјани од трети држави, на
сите административни прашања коишто создаваат тешкотии при обезбедувањето на
визи и дозволи за престој.
(31) Ентитет кој сака да аплицира за средства за да понуди солидарни активности од
Европскиот солидарен корпус прво треба да добие назив за квалитет како предуслов
на пристапен и транспарентен начин. Овој услов не треба да се однесува на физички
лица кои бараат финансиска помош во името на неформална група на учесници за
своите проекти на солидарност. Компетентните тела за имплементација треба да
спроведуваат проверки на квалитетот за да утврдат усогласеност кај тие физички
лица кои имаат барања од Европскиот солидарен корпус.
(32) Потребите и очекувањата на локалните заедници треба да биде важен критериум за
евалуација на квалитетот на проектите. Оттука, треба да се утврдат соодветни
индикатори.
(33) Ефективниот учинок, вклучувајќи ги мониторингот и евалуацијата, бара развој на
конкретен, мерлив и реален сет на квалитативни и квантитативни индикатори кои
може да се измерат со текот на времето и коишто ја одразуваат логиката на
интервенцијата.
(34) Соодветни промотивни настани, публицитет и дисеминација на можностите и
резултатите од активностите поддржани од Евроскиот солидарен корпус треба да се
гарантираат на европско, национално, регионално и на локално ниво. Посебно
внимание треба да им се посвети на социјалните претпријатија, поттикнувајќи ги да
ги поддржуваат активностите на Европскиот солидарен корпус. Промотивните
настани, публицитетот и дисеминацијата треба да се потпрат, без да се зголемува
административниот товар, на сите тела за имплементација на Европскиот солидарен
корпус, вклучувајќи ја, онаму каде што е тоа релевантно, поддршката од другите
клучни засегнати чинители.
(35) За подобро да се постигнат целите на Европскиот солидарен корпус, Комисијата,
државите-членки и националните агенции треба да работат заедно во партнерство со
НВО, младинските организации и со локалните засегнати чинители коишто имаат
експертиза во активностите за солидарност.
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(36) За да се обезбеди ефикасна и ефективна реализација на оваа Регулатива, Европскиот
солидарен корпус треба максимално да ги користи постоечките механизми за
управување воспоставени од програмата Еразмус+. Оттука, имплементацијата на
Европскиот солидарен корпус треба да биде даден на постоечките структури како
што се Комисијата, Извршната агенција за образование, аудиовизуелна политика и
култура и на националните агенции овластени за управување со акциите наведени
во Поглавје III од Регулативата (EU) No 1288/2013 на Европскиот парламент и на
Советот (9). Ќе бидат воспоставени јасни и детални процедури за учесниците и за
организациите-учеснички за сите фази на солидарните активности во соодветните
програмски документи, како што се Годишната работна програма и Програмскиот
прирачник. Комисијата треба редовно да ги консултира клучните засегнати
чинители, вклучувајќи ги организациите-учеснички, за имплементацијата на
Европскиот солидарен корпус.
(37) За да се обезбеди финансиски здрава имплементација и мониторинг одблиску на
Европскиот соидарен корпус на национално ниво, важно е да се користат
постоечките национални овластени тела за управување со акциите наведени во
Поглавје III од Регулативата (EU) No 1288/2013.
(38) Националните тела овластени за управување на акциите наведени во Поглавје III од
Регулативата (EU) бр. 1288/2013 треба, исто така, да дејствуваат како национални
власти за целите на оваа Регулатива. Сепак, тоа не значи дека не може да се овластат
повеќе национални тела во согласност со националното законодавство и практиките
споменати во член 27(1) од Регулативата. Онаму каде што државата-учесничка сака
да го замени националното тело во животниот век на Европскиот солидарен корпус,
ќе се применува постапката објаснета во член 27(2) од Регулативата.
(39) За да се обезбеди здрав финансиски менаџмент и правна сигурност во секоја од
државите-учеснички, секоја национална власт треба да определи независно
ревизирско тело. Онаму каде што е можно, и со цел да се постигне максимална
ефикасност, независното ревизирско тело може да биде истото она што ги гледа
акциите од Поглавје III од Регулативата (EU) бр. 1288/2013.
(40) Финансиските интереси на Унијата треба да бидат заштитени со буџетски мерки низ
циклусот на расходите, вклучувајќи ја превенцијата, детекцијата и истрагата на
неправилностите, повратот на изгубените средства, погрешно исплатените или
неправилно употребените средства и, онаму каде што е соодветно, казните.
(41) За да се обезбедат униформни услови за имплементација на Регулативата, на
Комисијата треба да и се пренесат правата за имлементација. Тие овластувања треба
да се пренесат во согласност со Регулативата (EU) бр. 182/2011 на Европскиот
парламент и на Советот (10).
(42) Во согласност со Регулативата (EU, Euratom) 2018/1046 на Европскиот парламент и
на Советот (11), Комисијата треба да донесе работни програми и да ги информира
Европскиот парламент и Советот. Работните програми треба да ги утврдуваат
мерките потребни за нивна имплементација во согласност со општата и конкретната
цел на Европскиот солидарен корпус, критериумите за селекција и за доделување на
грантови како и со други потребни елементи. Работните програми и сите измени што
би произлегле од нив, треба да бидат донесени со подзаконски акти во согласност со
постапката за испитување.
(43) Со оглед на тоа дека целта на оваа Регулатива, имено воспоставувањето на
Европскиот солидарен корпус, не може доволно добро да се постигне од страна на
државите-членки, туку поради обем и ефект, може подобро да се постигне на ниво
на Унија, Унијата може да донесе мерки, во согласност со принципот на
супсидијарност, онака како што е предвидено во член 5 ДЕУ. Во согласност со
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принципот на пропорционалност, како што е утврдено во тој член, оваа Регулатива
не оди натаму од она што е неопходно за да се постигне целта.
(44) Заради ефиканост и ефективност, комитетот формиран согласно Регулативата (EU)
бр. 1288/2013 треба, исто така, да и помага на Комисијата при имплементацијата на
оваа Регулатива. Во однос на Европскиот солидарен корпус, тој комитет треба да се
среќава во посебна конфигурација и неговиот мандат треба да биде усгласен за да
може да ја исполни оваа нова улога. Државите-учеснички треба да ги именуваат
релевантните претставници за тие состаноци водејќи сметка за предметот, целта,
насоките и акциите на Европскиот солидарен корпус.
(45) Регулативата (EU) бр. 1288/2013 треба да се измени за да ги земе предвид промените
направени кај Европскиот волонтерски сервис што произлегоа од волонтерството во
оваа Регулатива.
(46) Финансискиот дел од Европскиот солидарен корпус под ставката 1a од
Повеќегодишната финансиска рамка, исто така, се надоврзува на средства што се
пренаменети од програмата Еразмус+. Тие средства треба да произлезат исклучиво
од ставките наменети за финансирање на активностите на Европскиот волонтерски
сервис коишто би биле дел од волонтерството од оваа Регулатива.
(47) Финансискиот буџет на Европскиот солидарен корпус од ставката 1a од
Повеќегодишната финансиска рамка треба дополнително да се надополни со
финансиски придонеси од други програми и ставки, кои бараат измени на
Регулативата (EU) бр. 1293/2013 на Европскиот парламент и на Советот (12) како и
на Одлуката бр. 1313/2013/EU на Европскиот парламент и на Советот (13).
(48) Оваа Регулатива се применува од датумот на нејзиното влегување во сила. За да се
овозможи благовремено применување на мерките опишани во оваа Регулатива,
истата ќе влезе во сила следниот ден по нејзиното објавување во Службениот весник
на Европската унија,
ЈА ДОНЕСОА СЛЕДНАВА РЕГУЛАТИВА:
ПОГЛАВЈЕ I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет
1. Оваа Регулатива ја определува законската рамка на Европскиот солидарен корпус,
што треба да го зајакне ангажманот на младите и на организациите во пристапни и
висококвалитетни солидарни активности со цел да се придонесе кон зацврстување на
кохезијата, солидарноста и демократијата во Европа, со посебен напор вложен во
промоцијата на социјалната инклузија.
2. Европскиот солидарен корпус ги следи своите цели преку солидарни активности и
со мерки за квалитет и поддршка. Солидарните активности се спроведуваат во
согласност со посебните услови утврдени за секој вид на солидарна активност
спроведена во рамките на Европскиот солидарен корпус како и со применливите
регулаторни рамки во државите-учеснички.
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3. Европскиот солидарен корпус поддржува солидарни активности со јасна европска
додадена вредност, на пример, благодарејќи на нивната:
(а) Транснационална одлика, особено во смисла на мобилноста заради учење и
соработка;
(б) Способност да бидат комплементарни на другите програми и политики на локално,
регионално, национално, ЕУ и на меѓународно ниво;
(в) Европска димензија, во смисла на темите, целите, приодите, очекуваните исходи и
други аспекти на таквите солидарни активности;
(г) Приод, во однос на вклучувањето млади од различни заднини;
(д) Придонес кон ефективната употреба на алатките за транспарентност и признание на
Унијата.
Член 2
Дефиниции
За целите на оваа Регулатива, се применуваат следниве дефиниции:
(1) „Солидарна активност“ значи висококвалитетна времена активност која не го
нарушува функционирањето на пазарот на трудот; се однесува на важни општествени
предизвици во корист на заедницата или целото општество, а со тоа и придонесува во
исполнувањето на целите на Европскиот солидарен корпус; кои имаат форма на
волонтерство, практиканство, работа, солидарни проекти и активности за
вмрежување во различни полиња; кои обезбедуваат европска додадена вредност и
усогласеност со регулативите за здравје и безбедност, вклучувајќи димензија на
здраво учење и обука преку релевантни активности што може да се понудат на
учесниците пред, за време и по активноста; кои се случуваат во широк опсег на
области како што се заштитата на животната средина, ублажување на климатските
промени и поголема социјална инклузија, но не вклучува активности кои се дел од
наставни програми во формалното образование, системите на стручното образование
и обука и активностите за итна реакција;
(2) „Регистриран кандидат“ значи лице на возраст од 17 до 30 години кое законски
престојува во држава-учесничка и е регистриран на Порталот на Европскиот
солидарен корпус за целите на изразување на интерес за ангажман во солидарна
активност, но кој сè уште не учествува во солидарна активност;
(3) „Учесник“ значи лице на возраст меѓу 18 и 30 годинни кое законски престојува во
држава-учесничка, регистрирано е на Порталот на Европскиот солидарен корпус и
учествува во солидарна активност;
(4) „Млади со помалку можности“ значи лица на возраст меѓу 18 и 30 години на коишто
им треба дополнителна помош поради фактот дека тие се во понеповолна положба од
нивните врсници поради различни пречки, на пример, поради попреченост,
здравствени проблеми, образовни тешкотии, културни разлики или економски,
социјални или географски пречки, вклучувајќи ги и младите од маргинализираните
заедници или оние кои се во ризик од дискриминација врз основа на која било основа
предвидена во членот 21 од Повелбата на темелните права на Европската унија;
(5) „Организација-учесничка“ значи кој било јавен или приватен ентитет, независно од
тоа дали е непрофитен или профитен, локален, регионален, национален или
меѓународен кои имаат добиено назив за квалитет, во функција на домаќин или во
фунција на поддршка, вклучувајќи ја и функцијата на испраќач или на двете, што
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гарантира дека тој ентитет може да имплементира солидарна активност во согласност
со целите на Европскиот солидарен корпус и дека нуди волонтерство, практиканство,
или можност за работа на учесник или имплементира и поддржува други активности
во рамките на Европскиот солидарен корпус;
(6) „Волонтерство“ значи солидарна активност која има форма на доброволна неплатена
активност за период до дванаесет месеци; им нуди на младите можности да
придонесат во секојдневната работа на организациите при солидарните активности
во крајна корист на заедниците во коишто се случуваат активностите; што се случува
во држава друга од државата на престој на учесникот (прекугранично) или во
резидентната држава на учесникот (внатре во државата); што не претставува замена
за практиканство или работно место и, оттука, во никој случај не се изедначува со
вработувањето и се базира врз основа на писмен договор за волонтерство;
(7) „Активности од волонтерски тимови“ значи волонтерство што дозволува тимови на
учесници од различни држави-учеснички да волонтираат заедно во период меѓу две
недели и два месеца и тоа особено придонесува за вклучувањето на младите со
помалку можности во Европскиот солидарен корпус или е оправдано поради своите
специфични цели, или и двете;
(8) „Практиканство“ значи солидарна активност која има форма на работна практика за
период меѓу два и шест месеци, обновливо еднаш, и со максимално времетраење од
12 месеци во рамките на истата организација-учесничка; што се нуди и е платено од
организацијата-учесничка домаќин на учесникот во држава различна од
резидентната на учесникот (прекугранично) или во резидентната држава (внатре во
државата); што вклучува компонента на учење и обука за да му помогне на учесникот
да стекне релевантно искуство при развивањето компетенции корисни за неговиот
личен, образовен, социјален, граѓански и професионален развој; што се базира на
писмен договор за практиканство склучен на почетокот на практиканството во
согласност со применливата правна рамка на државата каде што ќе се случува
практиканството, како што е соодветно, укажувајќи на образовните цели, работните
услови, времетраењето на практиканството, надоместоот на учесникот како и
правата и обврските на страните и водејќи сметка за принципите на Рамката за
квалитет на практиканството и дека тоа нема да биде замена за вработување;
(9) „Работа“ значи солидарна активност преземена во период од три до дванаесет месеци
што е платена од организацијата-учесничка која го вработува учесникот во држава
различна од резидентната држава на учесникот (прекугранично), или во резидентната
држава на учесникот (внатре во државата). Кога времетраењето на договорот за
вработување надминува дванаесет месеци, финансиската помош за организациитеучеснички кои нудат работа нема да надминува 12 месеци. Таквите работи ќе
вклучуваат компоненти на учење и обука и ќе се базираат на писмен договор за
вработување којшто ги почитува сите услови и барања на вработувањето како што е
дефинирано во националното право, применливите колективни договори или и двете,
на државата во која се одвива вработувањето;
(10) „Солидарен проект“ значи неплатена солидарна активност внатре во државата,
преземена во период од два до дванаесет месеци, која ја оранизира и спроведува
група од најмалку петмина учесници со цел да решаваат клучни предизвици во
рамките на нивнте заедници при што презентира јасна европска додадена вредност
и не претставува замена за практиканство или работа;
(11) „Активности за вмрежување“ значи активност внатре во државата или
прекугранично која има за цел зајакнување на капацитетот на организацијаучесничка за таа да нуди квалитетни проекти на сè поголем број на учесници, да
привлече нови корисници, и млади и организации, и да понудат можности за фидбек
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на солидарните активности коишто, исто така, можат да придонесат кон размената
на искуства и кон зајакнување на чувството на припадност меѓу учесниците и
организациите-учеснички и така да го поддржи поширокиот позитивен ефект на
Европскиот солидарен корпус;
(12) „Назив за квалитет“ значи сертификацијата на организација која сака да нуди
солидарни активности, во функција на домаќин или во функција на поддршка,
вклучувајќи ја и функцијата на испраќач или на двете, со што се потврдува дека
организацијата може да обезбеди квалитетни солидарни активности во согласност
со принципите и целите на Европскиот солдарен корпус, и дека се однесува на
најразлични конкретни услови во зависност од видот на солидарната активност и
функцијата на организацијата;
(13) „Ресурсни центри на Европскиот солидарен корпус“ значи дополнителни функции
спроведувани од овластените национални агенции за да ги поддржат развојот,
имплементацијата и квалитетот на акциите од Европскиот солидарен корпус, како и
идентификацијата на компетенциите стекнати од учесниците за време на нивните
солидарни активности, вклучувајќи ги и активностите од обука;
(14) „Порталот на Европскиот солидарен корпус“ значи интерактивна веб алатка на сите
официјални јазици на Унијата, под раководство на Комисијата која нуди релевантни
онлајн услуги во поддршка на квалитетната имплементација на Европскиот
солидарен корпус, комплементарните активности на организациите-учеснички,
вклучувајќи го и обезбедувањето информации за Европскиот солидарен корпус,
регистрирањето на учесниците, барањето учесници, рекламирањето и барањето
солиарни активности, барањето потенцијални проектни партнери, поддржувањето
на стапувањето во контакт и нудењето на солидарни активности, активности за
обука, комуникации и вмрежување, информирање и објавување на можностите,
обезбедувањето механизам за фидбек во врска со квалитетот на солидарните
активности, како и други релевантни работи поврзани со Европскиот солидарен
корпус;
(15) „Алатки за транспарентност и признавање на Унијата“ значи инструменти кои им
помагаат на засегнатите страни да го разбираат, ценат и, како што е соодветно, да ги
признаат неформалните и информалните резултати од учењето ширум Унијата.
Член 3
Општа цел
Општата цел на Европскиот солидарен корпус е да ја промовира солидарноста како
вредност, главно преку волонтерство, зајакнување на ангажманот на младите и на
организациите во пристапите и висококвалитетни солидарни активности за да се
придонесе кон зајакнувањето на кохезијата, солидарноста, демократијата и граѓанството
во Европа, при што се реагира во општествените предизвици и на зајакнувањето на
заедниците, со посебни напори вложени во промоцијата на социјалната инклузија. Исто
така, ќе придонесе и кон европската соработка што е релевантна за младите.
Член 4
Конкретни цели
Европскиот солидарен корпус ќе ги остварува следниве конкретни цели:
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(а) Да им обезбеди на младите, со поддршка на организациите-учеснички, лесно
пристапни можности за ангажирање во солидарни активности кои имаат позитивен
општествен ефект при што се подобруваат нивните вештини и компетенции за личен,
образовен, социјален, граѓански, културен и професионален развој, како и да го
олеснува нивното активно граѓанство, вработливост и преминот кон пазарот на труд,
вклучувајќи и преку поддршката на мобилноста на младите волонтери, лица што се
обучуваат и работници;
(б) Да гарантира дека солидарните активности коишто се нудат на учесниците се со
висок квалитет, правилно потврдени и дека ги почитуваат принципите на Европскиот
солидарен корпус наведени во член 13(2);
(в) Да гарантира дека посебни напори се вложени во промоцијата на социјалната
инклузија и на еднаквите можности, особено за учеството на младите со помалку
можности, преку посебни мерки како што се соодветните формати на солидарните
активности и персонализираната поддршка;
(г) Да придонесе за европската соработка релевантна за младите и да ја подигне свеста
за нејзиното позитивно влијание.
Член 5
Кохерентост и комплементарност на акцијата на Унијата
1. Акциите на Европскиот солидарен корпус ќе биде конзистентен и комплементарен
со релевантните политики на Унијата, со програмите, инструментите, како и со
постоечките мрежи на ниво на Унијата кои се клучни за активностите на Европскиот
солидарен корпус.
2. Акциите на Европскиот солидарен корпус, исто така, ќе биде конзистентен и
комплементарен со релевантните национални политики, програми и инструменти на
државите-учеснички. За таа цел, Комисијата, националните власти и националните
агенции ќе разменат информации за постоечките национални шеми и приоритети
поврзани со солидарноста и младите, од една страна, и акциите на Европскиот солидарен
корпус, од друга страна, во насока на градење релеванти добри практики и постигнување
ефикасност и ефективност.
3. Другите програми на Унијата може, исто така да придонесат за исполнување на
целите на Европскиот солидарен корпус со тоа што ќе поддржуваат активности од
неговиот домен. Овој придонес ќе се финансира во согласност со нивните соодветни
основни акти.
ПОГЛАВЈЕ II
АКЦИИ НА ЕВРОПСКИОТ СОЛИДАРЕН КОРПУС
Член 6
Акции на Европскиот солидарен корпус
Европскиот солидарен корпус ќе ги исполнува своите цели преку следниве видови на
акции:
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(а)
Волонтерство;
(б)
Практиканство, работа;
(в) Солидарни проекти и активности за вмрежување; и
(г)
Мерки за квалитет и поддршка.
Член 7
Солидарни активности
1. Акциите наведени во точките (а), (б) и (в) од член 6 ќе ги поддржуваат солидарните
активности во форма на:
(а) Волонтерство, практиканство и работа, вклучувајќи ги и прекуграничните и внатредржавните активности. За волонтерството, ќе бидат поддржани и активности во кои
се вклучени тимови на учесници од различни држави-учеснички;
(б) Солидарни активности на иницијатива на учесниците;
(в) Активности за вмрежување на учесници и на организации-учеснички.
2. Волонтерството од Европскиот волонтерски сервис ќе се спроведува согласно
Регулативата (EU) бр. 1288/2013 и оваа Регулатива, како што е соодветно. Реферирањето
на Европскиот волонтерски сервис во правните акти на Унијата, особено во Директивата
(EU) 2016/801 на Европскиот парламент и на Советот (14), ќе значи вклучување на
волонтерството во Регулативата (EU) бр. 1288/2013 и оваа Регулатива.
Член 8
Мерки за квалитет и поддршка
Акцијата наведена во точка (г) од член 6 ќе поддржува:
(а) Мерки кои имаат за цел да обезбедат квалитет и пристап кон волонтерство,
практиканство, работа, или солидарни проекти и еднакви можности за сите млади во
државите-учеснички, вклучувајќи ја офлајн и онлајн обуката, јазичната поддршка,
административната поддршка на учесниците и на организациите-учеснички,
комплементарното осигурување, поддршката пред и, онаму каде што е неопходно, по
солидарната активност, како и натамошното користење на Јутпас (Youthpass) за да се
идентификуваат и документираат компетенциите стекнати за време на солидарни
активности;
(б) Развој и одржување на одвоени називи за квалитет за ентитети кои сакаат да нудат и
волонтерство, и практиканство, и работа за Европскиот солидарен корпус, со цел да
обезбедат усогласеност со принципите и барањата на Европскиот солидарен корпус;
(в) Активностите на Ресурсните центри на Европскиот солидарен корпус за поддршка и
подигнување на квалитетот на имплементацијата на акциите на Европскиот
солидарен корпус и зајакнувањето на валидацијата на нивните резултати;
(г) Воспоставувањето, одржувањето и ажурирањето на Порталот на Европскиот
солидарен корпус и на другите релевантни онлајн услуги како и неопходните ИТ
системи и алатки за поддршка, водејќи сметка за потребата за надминување на
дигиталниот јаз.
ПОГЛАВЈЕ III
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ФИНАНСИСКИ ОДРЕДБИ
Член 9
Буџет
1. Вкупнот буџет на располагање за имплементација на Европскиот солидарен корпус
е утврден на EUR 375 600 000 во тековни цени, за периодот од 1 јануари 2018 година до
31 декември 2020 година.
2. Финансиската поддршка на солидарните активности наведени во точките (а) и (б) од
член 7(1) индикативно е 90% за волонтерство солидарни проекти; и 10% за
практиканство или за работа, или за двете, со максимум 20% за внатре-државни
активности.
3. Финансиската алокација може, исто така, да ги опфаќа трошоците кои се однесуваат
на подготвителните активности, на мониторингот, контролата, ревизијата и евалуацијата
што се потребни за управувањето со Европскиот солидарен корпус и за постигнување
на неговите цели, особено, студиите, експертските состаноци и акциите за информирање
и комуникација, трошоците поврзани со воспоставувањето, одржувањето и
ажурирањето на Порталот на Европскиот солидарен корпус и на неопходните ИТ
системи за поддршка, и сета друга техничка и административна помош направена како
трошок од Комисијата за управувањето на Европскиот солидарен корпус.
4. Доколку е потребно, може да се внесат буџетски ставки и по 2020 година за
покривање на слични трошоци, со цел да се овозожи управувањето на акциите коишто
нема да бидат реализирани до 31 декември 2020 година.
5. Држава-учесничка може да обезбеди национални средства за корисниците кои треба
да се управуваат според правилата на Европскиот солидарн корпус и тогаш треба да се
користат децентрализираните структури на Европскиот солидарен корпус, којшто ќе се
придржува до комплементарноста по рата на тие структури.
Член 10
Форми на финансирање од Унијата
1. Финансирањето на Европскиот солидарен корпус може да биде во една или друга
форма изнесена во Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046 особено грантовите,
набавките и наградите.
2. За да се поедностават условите за корисниците, треба да се користат паушали,
единечни трошоци или финансирања со рамни стапки колку што е можно повеќе.
3. Комисијата може да го реализира Европскиот солидарен корпус индиректно во
согласност со точката (в) од член 62(1) од Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046.
ПОГЛАВЈЕ IV
УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИОТ СОЛИДАРЕН КОРПУС
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Член 11
Држави-учеснички
1. Европскиот солидарен корпус е отворен за учество на следниве држави („државиучеснички“):
(а) Волонтерството, практиканство, работата, солидарните проекти и мрежните
активности се отворени за државите-членки;
(б) Волонтерството, солидарните проекти и мрежните активности се, исто така,
отворени за учество на:
(i) Државите-пристапнички, државите-кандидатки и потенцијални кандидатки кои
имаат корист од стратегијата за претпристапување, во согласност со општите
принципи и услови за учество на овие држави во програмите на Унијата утврдени
во соодветните рамковни договори, одлуките за асоцијација на Советот или
сличните спогодби;
(ii) Оние ЕФТА држави коишто се дел од Договорот за ЕЕО, во согласност со
одредбите од тој договор;
(iii) Швајцарската федерација, врз основа на билатералниот договор што треба да се
склучи со таа држава;
(iv) Оние држави кои се опфатени со Политиката за европското соседство коишто
имаат склучено договори со Унијата со кои се предвидува можноста за нивно
учество во програмите на Унијата, предмет на склучување на билатерален договор
со Унијата за условите на нивното учество во Европскиот солидарен корпус.
2. Државите наведени во точка (б) од параграф (1) се предмет на сите обврски и ги
исполнуваат сите задачи одредени во оваа Регулатива во однос на државите-членки.
3. Европскиот солидарен корпус поддржува соработка со партнерски држави, особено
со државите од Европското соседство, во активностите наведени во точките (6) и (11) од
член 2.
Член 12
Учество на поединци
1. Младите на возраст од 17 до 30 години, кои сакаат да учествуваат во Европскиот
солидарен корпус, се регистрираат на Порталот на Европскиот солидарен корпус или
добиваат поддршка за да го сторат тоа. Но, во моментот кога има можност за
волонтерство, практиканство, работа или солидарен проект, младото лице има најмалку
18 години и не е постаро од 30.
2. При спроведувањето на Регулативата, Комисијата, државите-членки и другите
држави-учеснички гарантираат дека се преземени конкретни и ефективни мерки за
промоција на социјалната инклузија и условите за еднаков пристап, особено за учеството
на младите со помалку можности.
Член 13
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Организации-учеснички
1. Европскиот солидарен корпус е отворен за учество на јавни или приватни ентитети,
профитни и непрофитни, доколку тие нудат активности кои соодветствуваат со
дефиницијата на солидарни активности од оваа Регулатива и имаат добиено назив за
квалитет. Во согласност со Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046, грантовите немаат
намена или ефект да произведат добивка.
2. Апликација од ентитет којшто ќе стане организација-учесничка се оценува од
надлежното тело за спроведување на Европскиот солидарен корпус врз осовна на
принципите на еднаков пристап; еднакви можности и недискриминација; избегнување
на замена за работно место; обезбедување на висококвалитетни активности со димензија
на учење со фокус на личниот, социообразовниот и професионалниот развој; адекватна
обука, работни и волонтерски аранжмани; безбедни и пристојни средини и услови; и,
„принципот на непрофитност“ во согласност со Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046.
Придржувањето кон тие принципи гарантира дека и активностите на организациитеучеснички ги исполнуваат барањата на Европскиот солидарен корпус. Називот за
квалитет се издава само на организации кои се посветени на исполнувањето на тие
принципи. Реалната усогласеност се контролира во согласност со членовите 22 и 23 од
оваа Регулатива. Кој било ентитет којшто значително ги менува своите активности, ќе
го информира надлежното тело за преоценување. Процесот на доделување назив за
квалитет е различен од оние за работа и практиканство.
3. Како резултат на оценувањето, ентитетот може да се стекне со назив за квалитет.
Стекнатиот назив се преоценува периодично и може да се одземе. Во случај на одземање
на називот за квалитет, може повторно да се додели, но по ново оценување како
последица од повторно аплицирање.
4. Сите ентитети, кои добиле назив за квалитет, имаат пристап до Порталот на
Европскиот солидарен корпус, или како домаќини, или во функција на поддржувачи,
или и двете, и може да им нудат солидарни активности на регистрираните кандидати.
5. Називот за квалитет не води автоматски до финансирање од Европскиот солидарен
корпус.
6. Солидарните активности, и со нив поврзаните мерки за квалитет и поддршка
понудени од организациите-учеснички, може да бидат финансирани од Европскиот
солидарен корпус, или од некоја друга програма на Унијата што автономно придонесува
за исполнување на целите на Европскиот солидарен корпус и ги почитува неговите
услови, или, пак, од други извори на финансирање кои не зависат од буџетот на Унијата.
Член 14
Пристап до средства од Еропскиот солидарен корпус
Кој било јавен или приватен ентитет формиран во држава-учесничка, која спроведува
солидарни активности во државите-учеснички, може да аплицира за средства од
Европскиот солидарен корпус. Во случај на активности наведени во точка (а) од член
7(1), организацијата-учесничка стекнува назив за квалитет како предуслов за добивање
средства од Европскиот солидарен корпус. Во случај на солидарни проекти споменати
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во точката (б) од член 7(1), физички лица може, исто така, да аплицираат за средства во
името на неформална група на учесници.
ПОГЛАВЈЕ V
УЧИНОК, РЕЗУЛТАТИ И ДИСЕМИНАЦИЈА
Член 15
Мониторинг и евалуација на учинокот и резултатите
1. Комисијата, во соработка со националните власти и националните агенции во
државите-учеснички и со вклученост на организациите-учеснички, како и засегнатите
чинители на Унијата и националните страни како што се младинските организации,
редовно и ефективно ќе го следи учинокот на Европскиот солидарен корпус и во
постигнувањето на неговите цели. Комисијата треба редовно да ги консултира клучните
засегнати чинители, вклучувајќи ги организациите-учеснички, за имплементацијата на
Европскиот солидарен корпус.
2. Врз основа на минималистичката рамка на индикатори утврдени во Анексот,
најдоцна до 6 април 2019 година, Комисијата во соработка со државите-членки основа,
преку спроведување акти, детална програма за мониторинг на аутпутите, резултатите и
влијанијата на Европскиот солидарен корпус. Деталната програма вклучува опширна
група на квалитативни и квантитативни индикатори за таа намена, како и временска
динамика и методологија за таквиот мониторинг. Таквите подзаконски акти се
донесуваат во согласност со процедурата за испитување споменета во член 25(2).
3. Во 2020 година, Комисијата ќе издаде извештај за напредокот постигнат кон
исполнување на целите на Европскиот солидарен корпус.
4. До 6 октомври 2022 година, Комисијата ќе спроведува независна евалуација на оваа
Регулатива за да ја оцени ефикасноста, ефективноста и влијанието на програмата во
однос на програмските цели и ќе презентира извештај за главните наоди, вклучувајќи ги
и препораките за идната програма до Европскиот парламент, Советот, Комитетот на
региони и до Европскиот економско-социјален комитет. Како дел од евалуацијата,
Комисијата обезбедува редовни консултации на сите релевантни засегнати чинители,
вклучувајќи ги и учесниците, организациите-учеснички и засегнатите локални заедници,
како што е соодветно. Резултатите од евалуацијата ќе се вградат во идниот дизајн на
програмата како и во предлогот за обезбедување ресурси.
Член 16
Комункација и дисеминација
1. Комисијата, во соработка со националните власти и националните агенции во
државите-учеснички и кај релевантните мрежи на ниво на Унијата, обезбедува
дисеминација на информации, публицитет и последователни активности во однос на
сите акции поддржани во рамките на Европскиот солидарен корпус.
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2. Националните агенции наведени во член 20 развиваат политики за ефективно
информирање. Таквите политики се насочени и кон младите со помалку можности
вклучувајќи ги и оние од неразвиените предели, како и дисеминација и експлоатација на
резултатите од активностите поддржани од акциите со кои раководат, вклучувајќи ги и
младинските организации и специјализираните услуги за инфомирање на младите, како
што е соодветно.
3. Комуникациските активности, исто така, придонесуваат кон корпоративната
комуникација на политичките приоритети на Унијата, сè додека тие се поврзани со
општата цел на оваа Регулатива и дека тие претставуваат додадена вредност и видливост
за Унијата.
4. Организациите-учеснички го користат името на брендот „Европски солидарен
корпус“ за целите на комункација и дисеминација на информации поврзани со
Европскиот солидарен корус.
ПОГЛАВЈЕ VI
СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ И РЕВИЗИЈА
Член 17
Тела за имплементација
Оваа Регулатива се реализара на конзистентен начин преку:
(а)
Комисијата на ниво на Унијата;
(б) Националните агенции на национално ниво во државите-учеснички.
Член 18
Национална власт
Во секоја држава-учесничка во Европскиот солидарен корпус, националните тела
овластени за управување на акциите наведени во Поглавје III од Регулативата (EU)
бр. 1288/2013, исто така, дејствуваат како национални власти за целите на Европскиот
солидарен корпус. По аналогија, членовите 27(1), (3), (8), (9) и (11) до (16) од таа
Регулатива се однесуваат на Европскиот солидарен корпус.
Член 19
Независно ревизорско тело
1. Националната власт именува независно ревизорско тело. Независното ревизорско
тело издава ревизорско мислење за декларацијата на годишното управување споменета
во точка (в) од член 155(1) од Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046.
2. Независното ревизорско тело:
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(а) Има неопходни професионални компетенции за спроведување на ревизии на јавниот
сектор;
(б) Гарантира дека неговите ревизии водат сметка за меѓународно прифатливите
ревизорски стандарди;
(в) Нема конфликт на интереси во однос на правното лице кое формира дел од
националната агенција споменета во членот 20 и е независно, во смисла на неговите
функции, од правното лице од кое националната агенција е дел.
3. Независното ревизорско тело им дава на Комисијата и на нејзините претставици,
како и на Судот на ревизори целосен пристап до сите документи и извештаи за поддршка
на ревизорското мислење што го издава на декларацијата за годишното управување на
националната агенција.
Член 20
Национална агенција
1. Во секоја држава-учесничка во Европскиот солидарен корпус, националните тела
овластени за управување на акциите наведени во Поглавје III од Регулативата (EU)
бр. 1288/2013 во своите соодветни држави дејствуваат како национални агенции во
рамките на Европскиот солидарен корпус.
По аналогија, членовите 28(1), (2), (5) до (8) од (EU) Регулативата бр. 1288/2013 се
однесуваат на Европскиот солидарен корпус.
2. Без да се навлегува во правото на член 28(3) од Регулативата (EU) бр. 1288/2013,
националната агенција е, исто така, одговорна за управување со сите фази на проектниот
циклус на тие акции од Европскиот солидарен корпус наведени во подзаконските акти
и споменети во член 24 од Регулативата, во согласност со точките (в)(v) и (vi) од член
62(1) од Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046.
Член 21
Европска комисија
1. Правилата што се применуваат во односот меѓу Комисијата и една национална
агенција се утврдува во согласност со правилата на член 28 од Регулативата (EU) бр.
1288/2013, во пишан документ. Документот:
(а) Ги предвидува стандардите на внатрешните контроли на националните агенции и
правилата за управување со фондовите од Унијата за поддршка во форма на грант на
националните агенции;
(б) Ја вклучува работната програма на националната агенција каде што се наведени
управните задачи на националната агенција за што се обезбедува поддршка на
Унијата;
(в) Ги одредува барањата за известување на националната агенција.
2. Секоја година Комисијата ги става на располагање на националната агенција
следниве фондови:
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(а) Фондови за грантова поддршка во дадената држава-учесничка за акции на
Европскиот солидарен корпус чиешто управување е пренесено на националната
агенција;
(б) Финансиски придонес во поддршка на управните задачи на националната агенција
дефинирани во согласност со точка (б) од член 29(4) од Регулативата (EU) бр.
1288/2013.
3. Комисијата ги утврдува барањата за работната програма на националната агенција.
Комисијата нема да ги стави на располагање на националната агеција средствата од
Европскиот солидарен фонд пред формално да ја одобри работната програма на
националната агенција, водејќи сметка за принципите изнесени во член 5(2) и член 24.
4. Врз основа на барањата за исполнување на условите од страна на националните
агенции онака како што е изнесено во член 27(4) од Регулативата (EU) бр. 1288/2013,
Комисијата ги прегледува националните системи за управување и контрола,
декларацијата за управување на националната агенција и мислењето на независното
ревизорско тело, со должно внимание на информациите обезбедени од националната
власт за нејзините мониториг и надзорни активности во однос на Европскиот солидарен
корпус.
5. По оценката на декларацијата на годишното управување и мислењето на независното
ревизорско тело, Комисијата ги доставува своите мислење и опсервации до
националната агенција и националната власт.
6. Во случај Комисијата да не може да ја прифати декларацијата за годишното
управување или соодветното независно ревизорско мислење, или во случај на
незадоволителна реализација на опсервациите на Комисијата од страна на националната
агенција, Комисијата може да спроведе какви било корективни мерки и мерки на
претпазливост неопходни за заштита на финансиските интереси на Унијата во
согласност со точката (в) од член 131(3) од Регулативата (ЕУ, Евроатом) 2018/1046.
7. Комисијата организира редовни состаноци и обуки со и за мрежата на национални
агенции за да обезбеди кохерентно спроведување на Европскиот солидарен корпус во
сите држави-учеснички. Комисијата треба редовно да ги консултира клучните засегнати
чинители, вклучувајќи ги организациите-учеснички, за имплементацијата на
Европскиот солидарен корпус.
ПОГЛАВЈЕ VII
СИСТЕМ НА КОНТРОЛА
Член 22
Принципи на системот на контрола
1. Комисијата презема соодветни мерки за да обезбеди заштита на финансиските
интереси на Унијата кога се спроведуваат акции предвидени со оваа Регулатива со
примена на превентивни мерки против измама, корупција и кои било други незаконски
активности со помош на ефективни проверки и, доколку се детектираат неправилности,
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со поврат на износите кои биле погрешно исплатени и, онаму каде што е соодветно, со
ефективни, пропорционални и разубедувачки административни и финансиски казни.
2. Комисијата е одговорна за надзорните контроли во однос на акциите на Европскиот
солидарен корпус управувани од националните агенции. Ги утврдува минималните
услови за контрола од страна на националната агенција и независното ревизорско тело.
3. Националните агенции се одговорни за примарните контроли на корисниците на
грантови што им биле доверени за акциите на Европскиот солидарен корпус. Тие
контроли се пропорционални и адекватни, и нудат разумна сигурност дека доделените
грантови се користат наменски и во согласност со применливите правила на Унијата.
4. Во однос на средствата префрлени на националните агенции, Комисијата обезбедува
правилна координација на своите контроли со националните власти и националните
агенции, врз основа на принципот на единствена ревизија и следејќи ја анализата на
ризикот. Овој параграф не се применува на истрагите спроведени од Европската служба
за борба против измама (OLAF).
Член 23
Заштита на финансиските интереси на Унијата
1. Комисијата или нејзините претставници и Судот на ревизори имаат овластување за
спроведување ревизија врз основа на документи и на инспекции на самото место кај сите
корисници на грантови, договорачи и под-договорачи и други трети страни кои добиле
средства од Унија од Европскиот солидарен корпус. Тие може да спроведуваат ревизии
и контроли поврзани со националните агенции.
2. OLAF може да спроведува истраги, вклучувајќи проверки на самото место и
инспекции на економските оператори кои се вклучени директно, или индиректно, во
таквото финансирање, во согласност со одредбите и процедурите утврдени во
Регулативата (ЕУ, Евроатом) бр. 883/2013 од Европскиот парламент и од Советот (15) и
Регулативата на Советот (Евроатом, ЕЗ) бр. 2185/96 (16), во насока на одредување на тоа
дали имало измама, корупција, или која било друга незаконска активност која влијае на
финансиските интереси на Унијата поврзани со Договорот за грант, или решението за
грант, или договор финансиран од Европскиот солидарен корпус.
3. Без да се навлегува во правото на параграф 1 и 2, договорите за соработка со трети
држави и со меѓународните организации, договорите за грантови што произлегуваат од
имплементацијата на оваа Регулатива, содржат одредби со кои се овластува Комисијата,
Судот на ревизорите и OLAF да извршуваат такви ревизии и истраги, во согласност со
нивните соодветни надлежности.
ПОГЛАВЈЕ VIII
ОДРЕДБИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
Член 24
Имплементација на Европскиот солидарен корпус
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1. За да се спроведе оваа Регулатива, Комисијата донесува работни програми, водејќи
сметка за приоритетите од националните солидарни политики, онаму каде што таквите
информации се пренесени на Комисијата со помош на правилници. Секоја работна
програма обезбедува општите и конкретните цели утврдени во членовите 3 и 4 да се
имплементираат на конзистентен начин и ги нагласува очекуваните резултати, методот
на имплементација и вкупниот износ. Работните програми секогаш содржат опис на
акциите што се финансираат, индикација на износот распределен за секоја акција,
индикација за дистрибуцијата на средства меѓу државите-учеснички за акциите што
треба да се управуваат преку националните агенции и индикативна динамика за
имплементација.
2. За буџетот со кој управуваат националните агенции, правилата за спроведување им
дозволуваат на националните агенции да распределат износи меѓу главните внатредржавни и прекугранични акции на начин којшто е кохерентен со приоритетите
идентификувани со националните солидарни политики, во согласност со член 9(2) и во
рамките воспоставени во работните програми.
3. Таквите подзаконски акти се донесуваат во согласност со процедурата за испитување
споменета во член 25(2).
Член 25
Процедури на Комитетот
1. Комисијата ќе биде потпомогната од комитет воспоставен со член 36 од Регулативата
(EU) бр. 1288/2013. Тој комитет е комитет во рамките на значењето на Регулативата (EU)
бр.182/2011.
2. Онаму каде што се реферира на овој параграф, се применува член 5 од Регулативата
(EU) бр. 182/2011.
ПОГЛАВЈЕ IX
ИЗМЕНИ И КОНЕЧНИ ОДРЕДБИ
Член 26
Измени на Регулативата (EU) бр. 1288/2013
Регулативата (EU) бр. 1288/2013 се менува на следниов начин:
(1) Членот 13 се менува со следново:
„Член 13
Мобилност на ученици - поединци
1. Мобилноста на ученици - поединци поддржува:
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(а) Мобилност на млади во неформално и информално учење меѓу програмски
држави; таквата мобилност може да има форма на младински размени, како и на
иновативни активности кои се надоградуваат на постоечките одредби за
мобилност;
(б) Мобилноста на лица активни во младинската работа или младинските
организации и младински лидери; таквата мобилност може да има форма на обука
и вмрежување.
2. Оваа акција, исто така, ја поддржува мобилноста на младите, како и мобилноста
на лица активни во младинската работа или младинските организации и младинските
лидери, до и од партнерските држави во посебните соседски држави;
(2) Во член 18, ставовите 1, 2 и 3 се заменуваат со следново:
„1. Финанскиот буџет за имплементација на програмата од 1 јануари 2014 година е
утврден на EUR 14 542 724 000 во тековни цени.
2. Износот изнесен во став 1 се распределува за акциите на програмата како што
следува, со маргина од флексибилност која не надминуува 5% од кој било
распределен износ:
(а) Барем 80,8% на образование и обука, од кои се наменуваат следниве минимални
алокации:
(i) 44,3% за високо образование, што претставува 35,7% од вкупниот буџет;
(ii) 21,4% за стручно образование и обука, што претставува 17,3% од вкупниот
буџет;
(iii) 14,6% за училишно образование, што претставува 11,8% од вкупниот буџет;
(iv) 4,9% за образование на возрасни, што претставува 3,9% од вкупниот буџет;
(б)
8,6% за млади;
(в) До 1,5% за Инструментот за гаранции на студенски заеми;
(г)
1,9% за Жан Моне;
(д) 1,8% за спорт, од кои не повеќе од 10% за активноста споменета во точка (б) од
член 17(1);
(ѓ) 3,4% за оперативни грантови за националните агенции;
(е) 1,8% за покривање на административните расходи.
3. Од алокациите споменати во точките (а) и (б) од став 2, најмалку 63% се
распределени за мобилности на ученици - поединци, најмалку 27% за соработка во
областа на иновации и на размената на добри практики и најмалку 4,2% за поддршка
на реформата на политиката“.
Член 27
Измени на Регулативата (EU) бр. 1293/2013
Во член 4 од Регулативата (EU) бр. 1293/2013, се додава следниов став:
„3. Пот-програмата за животна средина која соодветствува со приоритетната област на
владеење во областа на животната средина, и пот-програмата за климатска акција која
соодветствува со приоритетната област владеење и информации во областа на климата
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може да финансира проекти во рамките на значењето на член 17(4) од оваа Регулатива
спроведена од Европскиот солидарен корпус во согласност со Регулативата (EU)
2018/1475 на Европскиот парламент и на Советот (*1), што придонесува за една или
повеќе приоритетни области во рамките на значењето на членовите 9 и 13 од оваа
Регулатива. Тие проекти се имплементираат само во согласност со Регулативата (EU)
2018/1475, до исклучување на посебните барања на оваа Регулатива.
Член 28
Измени на Одлуката бр. 1313/2013/EU
Во член 19(1) од Одлуката бр. 1313/2013/EU, следниов под-став се додава по вториот
под-став:
„Финансиските средства од раздел 3 „Безбедност и граѓанство“ може да финансираат

акции имплементирани од Европскиот солидарен корпус во согласност со Регулативата
(EU) 2018/1475 на Европскиот парламент и на Советот (*2), што придонесуваат за една
или повеќе приоритети на Унијата од областа на цивилната заштита. Тие акции се
имплементираат само во согласност со Регулативата (EU) 2018/1475, до исклучување на
посебните барања на оваа Одлука.
Член 29
Влегување во сила
Оваа регулатива влегува во сила на денот по објавувањето во Службениот весник на
Европската унија.
Оваа Регулатива е обврзувачка во целоста и е директно применлива во сите државичленки.
Подготвена во Стразбур, 2 октомври 2018 година.
За Европскиот парламент
Претседател
A. TAJANI
За Советот
Претседател
J. BOGNER-STRAUSS

(1) OJ C 81, 2.3.2018, p. 160.
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(2) Позицијата на Европскиот парламент од 11 септември 2018 година (сè уште
необјавена во Службен весник) и Одлуката на Советот од 27 септември 2018 година.
(3) OJ C 120, 26.4.2013, p. 1.
(4) OJ C 88, 27.3.2014, p. 1.
(5) Регулативата (EU) 2016/589 на Европскиот парламент и на Советот од 13 април 2016
година за Европска мрежа на служби за вработување (EURES), пристап на работниците
до услугите на мобилност и натамошното толкување на пазарот на трудот и измените на
Регулативите (EU) бр. 492/2011 и (EU) бр. 1296/2013 (OJ L 107, 22.4.2016, p. 1).
(6) OJ C 398, 22.12.2012, p. 1.
(7) OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.
(8) Одлука на Советот 2013/755/EU од 25 ноември 2013 година за асоцијации на
прекуморски држави и територии на Европската унија („Overseas Association Decision“)
(OJ L 344, 19.12.2013, p. 1).
(9) Регулатива (EU) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и на Советот од
11 декември 2013 година за воспоставување на „Еразмус+“: Програмата на Унијата за
образование, обука, млади и спорт и укинување на Одлуките бр. 1719/2006/EC, бр.
1720/2006/EC и бр. 1298/2008/EC (OJ L 347, 20.12.2013, p. 50).
(10) Регулатива (EU) бр. 182/2011 на Европскиот парламент и на Советот од
16 февруари 2011 година со која се утврдуваат правилата и општите принципи за
механизмите за контрола на државите-членки од спроведувањето на извршните
надлежности на Комисијата (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).
(11) Регулатива (ЕУ, Евроатом) 2018/1046 на Европскиот парламент и на Советот од
18 јули 2018 година за финансиските правила што се применуваат на општиот буџет на
Унијата, измените на Регулативите (EU) бр. 1296/2013, (EU) бр. 1301/2013, (EU)
бр. 1303/2013, (EU) бр. 1304/2013, (EU) бр. 1309/2013, (EU) бр. 1316/2013, (EU)
бр. 223/2014, (EU) бр. 283/2014 и Одлуката бр. 541/2014/EU и укинувањето на
Регулативата (ЕУ, Евроатом) бр. 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
(12) Регулатива (EU) бр. 1293/2013 на Европскиот парламент и на Советот од
11 декември 2013 година за воспоставувањето на Програмата за животната средина и
климатска акција (LIFE) и укинувањето на Регулативата (EC) бр. 614/2007 (OJ L 347,
20.12.2013, p. 185).
(13) Одлука бр. 1313/2013/EU на Европскиот парламент и на Советот од 17 декември
2013 година за Механизмот за цивилна заштита на Унијата (OJ L 347, 20.12.2013, p. 924).
(14) Директива (EU) 2016/801 на Европскиот парламент и на Советот од 11 мај 2016
година за условите за влез и престој на државјани од трети држави за целите на
истражување, студии, обука, волонтерска служба, шеми за размена на ученици или
образовни програми и чувањето деца (OJ L 132, 21.5.2016, p. 21).
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(15) Регулатива (ЕУ, Евроатом) бр. 883/2013 на Европскиот парламент и на Советот од
11 септември 2013 година во врска со истрагите спроведени од Европската служба за
борба против измама (OLAF) и укинувањето на Регулативата (EC) бр. 1073/1999 на
Европскиот парламент и на Советот и Регулативата на Советот (Евроатом) бр. 1074/1999
(OJ L 248, 18.9.2013, p. 1).
(16) Регулатива на Советот (Евроатом, ЕЗ) бр. 2185/96 од 11 ноември 1996 година во
врска со проверките и инспекциите на самото место спроведени од Комисијата со цел да
се заштитат финасиските интереси на Европските заедници против измама и други
неправилности (OJ L 292, 15.11.1996, p. 2).

АНЕКС
Европскиот солидарен корпус се следи одблизу за да се измери нивото до кое општите
и конкретните цели се постигнати и се врши мониторинг на аутпутите, резултатите и
влијанието. За таа цел, се воспоставува минимална рамка на индикатори за да служи
како основа за идна детална програма за мониторинг на аутпути, резултати и влијанија
на Европскиот солидарен корпус, вклучувајќи проширена група на квалитативни и
квантитативни индикатори согласно предвиденото во член 15(2):
Индикатори за аутпути
(а) број на учесници во волонтерство (внатре-државно и прекугранично) според држава,
возраст, пол, професија и образование;
(б) број на учесници во стажирање (внатре-државно и прекугранично) според држава,
возраст, пол, професија и образование;
(в) број на учесници на работа (внатре-државно и прекугранично) според држава,
возраст, пол, професија и образование;
(г) број на учесници во солидарни активности според држава, возраст, пол, професија и
образование;
(д) број на организации кои се носители на назив на квалитет според држава и доделени
средства;
(ѓ) број на млади учесници со помалку можности.
Индикатори на резултатот (Композитни индикатори)
(е) број на учесници кои пријавуваат позитивни резултати од учењето;
(ж) процент на учесници чиишто резултати од учењето се признати преку сертификат
како што е Јутпас (Youthpass), или друг вид на формално признание на нивното
учество во Европскиот солидарен корпус;
(з) севкупната стапка на задоволство на учесниците во однос на квалитетот на
активностите;
(ѕ) број на луѓе поддржани директно или индиректно преку солидарни активности.
Исто така, како што е соодветно, се гарантира кохерентност на клучните индикатори за
млади онака како што е наведено во Анекс I на Регулативата (EU) бр. 1288/2013.
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