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Amendamentul  1 

Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Subtitlu înainte de punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Principalele priorități ale bugetului UE pe 

2019 

Un viitor sustenabil 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Amendamentul  2 

Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că prioritățile pentru 

bugetul UE pe 2019 ar trebui să fie 

creșterea, inovarea, competitivitatea, lupta 

împotriva schimbărilor climatice, tranziția 

către energia din surse regenerabile, 

migrația și securitatea; 

4. consideră că prioritățile pentru 

bugetul UE pe 2019 ar trebui să fie 

creșterea, inovarea, competitivitatea, 

securitatea lupta împotriva schimbărilor 

climatice, tranziția către energia din surse 

regenerabile, și migrația; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Amendamentul  3 

Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. consideră că agențiile, programele 

și politicile UE implicate sau legate de 

gestionarea fluxurilor de migrație și de 

refugiați și de controlul frontierelor ar 

trebui să fie dotate cu suficiente resurse 

financiare și umane pentru a face față 

actualei crize a refugiaților, pentru care 

statele membre ar trebui, de asemenea, să 

își asume responsabilitatea în conformitate 

cu principiul repartizării sarcinilor și cu 

Convențiile de la Geneva; este convins că 

UE, pentru a găsi o soluție pe termen lung, 

ar trebui, de asemenea, să dea dovadă de 

solidaritate externă, prin stimularea 

condițiilor favorabile păcii și prosperității 

în țările de origine, punând accentul în mai 

mare măsură asupra investițiilor și 

politicilor de dezvoltare, în special prin 

executarea Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă (FEDD), a 

instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) și a instrumentului pentru 

ajutor umanitar; recunoaște importanța și 

valoarea distinctă a politicii de dezvoltare, 

cu priorități precum eradicarea sărăciei, 

educația, sănătatea și dezvoltarea 

economică; subliniază necesitatea de a 

sprijini acțiunile și programele Agenției 

ONU de Ajutorare și Lucrări; subliniază că 

una dintre condițiile pentru menținerea 

stabilității și a prosperității în UE este 

33. consideră că agențiile, programele 

și politicile UE implicate sau legate de 

gestionarea fluxurilor de migrație și de 

refugiați și de controlul frontierelor ar 

trebui să fie dotate cu suficiente resurse 

financiare și umane pentru a face față 

actualei crize a refugiaților, pentru care 

statele membre ar trebui, de asemenea, să 

își asume responsabilitatea în conformitate 

cu principiul repartizării sarcinilor și cu 

Convențiile de la Geneva; este convins că 

UE, pentru a găsi o soluție pe termen lung, 

ar trebui, de asemenea, să dea dovadă de 

solidaritate externă, prin stimularea 

condițiilor favorabile păcii și prosperității 

în țările de origine, punând accentul în mai 

mare măsură asupra investițiilor și 

politicilor de dezvoltare, în special prin 

executarea Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă (FEDD), a 

instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) și a instrumentului pentru 

ajutor umanitar; recunoaște importanța și 

valoarea distinctă a politicii de dezvoltare, 

cu priorități precum eradicarea sărăciei, 

educația, sănătatea și dezvoltarea 

economică; subliniază necesitatea de a 

sprijini acțiunile și programele Agenției 

ONU de Ajutorare și Lucrări; subliniază că 

una dintre condițiile pentru menținerea 

stabilității și a prosperității în UE este 
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asigurarea unui cadru de stabilitate în 

vecinătatea UE; invită, prin urmare, 

Comisia să se asigure că se acordă 

prioritate investițiilor în țările din 

vecinătatea UE, pentru a sprijini eforturile 

de soluționare a principalelor probleme cu 

care se confruntă această zonă — migrația, 

provocările pe care le presupun refugiații și 

dezvoltarea în vecinătatea sudică și 

instabilitatea din vecinătatea estică — fapt 

care se datorează în parte politicii externe a 

Rusiei, care nu este în conformitate cu 

dreptul internațional și cu standardele 

democratice și privind drepturile omului; 

subliniază că noile priorități politice și 

viitoarele provocări ale UE, cum ar fi 

securitatea și apărarea, ar trebui finanțate 

prin credite noi, nu prin suprimarea 

politicilor și programelor existente, care 

sunt atât importante, cât și de succes, cum 

ar fi programele de dezvoltare și de ajutor 

umanitar și politica de vecinătate; în plus, 

subliniază că politica de dezvoltare și 

politica de securitate se influențează 

reciproc și că securitatea este o condiție 

importantă pentru a clădi un stat 

funcțional; 

asigurarea unui cadru de stabilitate în 

vecinătatea UE; invită, prin urmare, 

Comisia să se asigure că se acordă 

prioritate investițiilor în țările din 

vecinătatea UE, pentru a sprijini eforturile 

de soluționare a principalelor probleme cu 

care se confruntă această zonă — migrația, 

provocările pe care le presupun refugiații și 

dezvoltarea în vecinătatea sudică și 

instabilitatea din vecinătatea estică — fapt 

care se datorează în parte politicii externe a 

Rusiei, care nu este în conformitate cu 

dreptul internațional și cu standardele 

democratice și privind drepturile omului; 

subliniază că noile priorități politice și 

viitoarele provocări ale UE, cum ar fi 

securitatea și apărarea, ar trebui finanțate 

prin credite noi, iar nu prin tăieri de 

fonduri de la politici și programe 

existente, cum ar fi programele de ajutor 

umanitar și pentru dezvoltare sau politica 

de vecinătate; în plus, subliniază că politica 

de dezvoltare și politica de securitate se 

influențează reciproc și că securitatea este 

o condiție importantă pentru a clădi un stat 

funcțional; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Amendamentul  4 

Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. consideră că agențiile, programele 

și politicile UE implicate sau legate de 

gestionarea fluxurilor de migrație și de 

refugiați și de controlul frontierelor ar 

trebui să fie dotate cu suficiente resurse 

financiare și umane pentru a face față 

actualei crize a refugiaților, pentru care 

statele membre ar trebui, de asemenea, să 

își asume responsabilitatea în conformitate 

cu principiul repartizării sarcinilor și cu 

Convențiile de la Geneva; este convins că 

UE, pentru a găsi o soluție pe termen lung, 

ar trebui, de asemenea, să dea dovadă de 

solidaritate externă, prin stimularea 

condițiilor favorabile păcii și prosperității 

în țările de origine, punând accentul în mai 

mare măsură asupra investițiilor și 

politicilor de dezvoltare, în special prin 

executarea Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă (FEDD), a 

instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) și a instrumentului pentru 

ajutor umanitar; recunoaște importanța și 

valoarea distinctă a politicii de dezvoltare, 

cu priorități precum eradicarea sărăciei, 

educația, sănătatea și dezvoltarea 

economică; subliniază necesitatea de a 

sprijini acțiunile și programele Agenției 

ONU de Ajutorare și Lucrări; subliniază că 

una dintre condițiile pentru menținerea 

stabilității și a prosperității în UE este 

33. consideră că agențiile, programele 

și politicile UE implicate sau legate de 

gestionarea fluxurilor de migrație și de 

refugiați și de controlul frontierelor ar 

trebui să fie dotate cu suficiente resurse 

financiare și umane pentru a face față 

actualei crize a refugiaților, pentru care 

statele membre ar trebui, de asemenea, să 

își asume responsabilitatea în conformitate 

cu principiul repartizării sarcinilor și cu 

Convențiile de la Geneva; este convins că 

UE, pentru a găsi o soluție pe termen lung, 

ar trebui, de asemenea, să dea dovadă de 

solidaritate externă, prin stimularea 

condițiilor favorabile păcii și prosperității 

în țările de origine, punând accentul în mai 

mare măsură asupra investițiilor și 

politicilor de dezvoltare, în special prin 

executarea Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă (FEDD), a 

instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) și a instrumentului pentru 

ajutor umanitar; recunoaște importanța și 

valoarea distinctă a politicii de dezvoltare, 

cu priorități precum eradicarea sărăciei, 

educația, sănătatea și dezvoltarea 

economică; subliniază necesitatea de a 

sprijini acțiunile și programele Agenției 

ONU de Ajutorare și Lucrări; subliniază că 

una dintre condițiile pentru menținerea 

stabilității și a prosperității în UE este 
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asigurarea unui cadru de stabilitate în 

vecinătatea UE; invită, prin urmare, 

Comisia să se asigure că se acordă 

prioritate investițiilor în țările din 

vecinătatea UE, pentru a sprijini eforturile 

de soluționare a principalelor probleme cu 

care se confruntă această zonă — migrația, 

provocările pe care le presupun refugiații și 

dezvoltarea în vecinătatea sudică și 

instabilitatea din vecinătatea estică — fapt 

care se datorează în parte politicii externe a 

Rusiei, care nu este în conformitate cu 

dreptul internațional și cu standardele 

democratice și privind drepturile omului; 

subliniază că noile priorități politice și 

viitoarele provocări ale UE, cum ar fi 

securitatea și apărarea, ar trebui finanțate 

prin credite noi, nu prin suprimarea 

politicilor și programelor existente, care 

sunt atât importante, cât și de succes, cum 

ar fi programele de dezvoltare și de ajutor 

umanitar și politica de vecinătate; în plus, 

subliniază că politica de dezvoltare și 

politica de securitate se influențează 

reciproc și că securitatea este o condiție 

importantă pentru a clădi un stat 

funcțional; 

asigurarea unui cadru de stabilitate în 

vecinătatea UE; invită, prin urmare, 

Comisia să se asigure că se acordă 

prioritate investițiilor în țările din 

vecinătatea UE, pentru a sprijini eforturile 

de soluționare a principalelor probleme cu 

care se confruntă această zonă — migrația, 

provocările pe care le presupun refugiații și 

dezvoltarea în vecinătatea sudică și 

instabilitatea din vecinătatea estică — fapt 

care se datorează în parte politicii externe a 

Rusiei, care nu este în conformitate cu 

dreptul internațional și cu standardele 

democratice și privind drepturile omului; 

subliniază că noile priorități politice și 

viitoarele provocări ale UE, cum ar fi 

securitatea și apărarea, ar trebui finanțate 

prin credite noi, nu prin suprimarea 

politicilor și programelor existente, care 

sunt atât importante, cât și de succes, cum 

ar fi programele de dezvoltare și de ajutor 

umanitar și politica de vecinătate; în plus, 

subliniază că politicile de dezvoltare și de 

securitate se influențează reciproc și că 

ambele sunt condiții importante pentru a 

clădi un stat funcțional precum și structuri 

administrative funcționale și fără 

corupție, precum și standarde minime în 

domeniul social, al sănătății și al 

sectoarelor economice; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Amendamentul  5 

Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. consideră că agențiile, programele 

și politicile UE implicate sau legate de 

gestionarea fluxurilor de migrație și de 

refugiați și de controlul frontierelor ar 

trebui să fie dotate cu suficiente resurse 

financiare și umane pentru a face față 

actualei crize a refugiaților, pentru care 

statele membre ar trebui, de asemenea, să 

își asume responsabilitatea în conformitate 

cu principiul repartizării sarcinilor și cu 

Convențiile de la Geneva; este convins că 

UE, pentru a găsi o soluție pe termen lung, 

ar trebui, de asemenea, să dea dovadă de 

solidaritate externă, prin stimularea 

condițiilor favorabile păcii și prosperității 

în țările de origine, punând accentul în mai 

mare măsură asupra investițiilor și 

politicilor de dezvoltare, în special prin 

executarea Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă (FEDD), a 

instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) și a instrumentului pentru 

ajutor umanitar; recunoaște importanța și 

valoarea distinctă a politicii de dezvoltare, 

cu priorități precum eradicarea sărăciei, 

educația, sănătatea și dezvoltarea 

economică; subliniază necesitatea de a 

sprijini acțiunile și programele Agenției 

ONU de Ajutorare și Lucrări; subliniază 

că una dintre condițiile pentru menținerea 

stabilității și a prosperității în UE este 

33. consideră că agențiile, programele 

și politicile UE implicate sau legate de 

gestionarea fluxurilor de migrație și de 

refugiați și de controlul frontierelor ar 

trebui să fie dotate cu suficiente resurse 

financiare și umane pentru a face față 

actualei crize a refugiaților, pentru care 

statele membre ar trebui, de asemenea, să 

își asume responsabilitatea în conformitate 

cu principiul repartizării sarcinilor și cu 

Convențiile de la Geneva; este convins că 

UE, pentru a găsi o soluție pe termen lung, 

ar trebui, de asemenea, să dea dovadă de 

solidaritate externă, prin stimularea 

condițiilor favorabile păcii și prosperității 

în țările de origine, punând accentul în mai 

mare măsură asupra investițiilor și 

politicilor de dezvoltare, în special prin 

executarea Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă (FEDD), a 

instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD) și a instrumentului pentru 

ajutor umanitar; recunoaște importanța și 

valoarea distinctă a politicii de dezvoltare, 

cu priorități precum eradicarea sărăciei, 

educația, sănătatea și dezvoltarea 

economică; subliniază necesitatea de a 

sprijini acțiunile și programele UNRWA; 

subliniază că una dintre condițiile pentru 

menținerea stabilității și a prosperității în 

UE este asigurarea unui cadru de stabilitate 
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asigurarea unui cadru de stabilitate în 

vecinătatea UE; invită, prin urmare, 

Comisia să se asigure că se acordă 

prioritate investițiilor în țările din 

vecinătatea UE, pentru a sprijini eforturile 

de soluționare a principalelor probleme cu 

care se confruntă această zonă — migrația, 

provocările pe care le presupun refugiații și 

dezvoltarea în vecinătatea sudică și 

instabilitatea din vecinătatea estică — fapt 

care se datorează în parte politicii externe a 

Rusiei, care nu este în conformitate cu 

dreptul internațional și cu standardele 

democratice și privind drepturile omului; 

subliniază că noile priorități politice și 

viitoarele provocări ale UE, cum ar fi 

securitatea și apărarea, ar trebui finanțate 

prin credite noi, nu prin suprimarea 

politicilor și programelor existente, care 

sunt atât importante, cât și de succes, cum 

ar fi programele de dezvoltare și de ajutor 

umanitar și politica de vecinătate; în plus, 

subliniază că politica de dezvoltare și 

politica de securitate se influențează 

reciproc și că securitatea este o condiție 

importantă pentru a clădi un stat 

funcțional; 

în vecinătatea UE; invită, prin urmare, 

Comisia să se asigure că se acordă 

prioritate investițiilor în țările din 

vecinătatea UE, pentru a sprijini eforturile 

de soluționare a principalelor probleme cu 

care se confruntă această zonă — migrația, 

provocările pe care le presupun refugiații și 

dezvoltarea în vecinătatea sudică și 

instabilitatea din vecinătatea estică — fapt 

care se datorează în parte politicii externe a 

Rusiei, care nu este în conformitate cu 

dreptul internațional și cu standardele 

democratice și privind drepturile omului; 

subliniază că noile priorități politice și 

viitoarele provocări ale UE, cum ar fi 

securitatea și apărarea, ar trebui finanțate 

prin credite noi, nu prin suprimarea 

politicilor și programelor existente, care 

sunt atât importante, cât și de succes, cum 

ar fi programele de dezvoltare și de ajutor 

umanitar și politica de vecinătate; în plus, 

subliniază că politica de dezvoltare și 

politica de securitate se influențează 

reciproc și că securitatea este o condiție 

importantă pentru a clădi un stat 

funcțional; 

Or. en 

 

 


