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12.3.2018 A8-0062/2 

Изменение  2 

Даниеле Виоти 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че приоритетите за 

бюджета на ЕС за 2019 г. следва да 

бъдат растежът, иновациите, 

конкурентоспособността, борбата с 

изменението на климата, преходът към 

енергия от възобновяеми източници, 

миграцията и сигурността; 

4. счита, че приоритетите за 

бюджета на ЕС за 2019 г. следва да 

бъдат растежът, иновациите, 

конкурентоспособността, сигурността, 

борбата с изменението на климата, 

преходът към енергия от възобновяеми 

източници и миграцията; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Изменение  3 

Даниеле Виоти 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че на агенциите, 

програмите и политиките на ЕС, 

участващи или свързани с управлението 

на миграцията и бежанските потоци и 

граничния контрол следва да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси, за да се справят с 

настоящата бежанска криза, при която 

от държавите членки се очаква да 

поемат отговорност в съответствие с 

принципа на разпределяне на тежестта и 

Женевските конвенции; изразява 

убеждението, че за намиране на 

дългосрочно решение ЕС следва също 

така да покаже своята външна 

солидарност за насърчаване на по-добри 

условия за мир и благоденствие в 

държавите на произход, като постави 

по-голям акцент върху инвестициите и 

политиките за развитие, по-специално 

чрез изпълнението на Европейския фонд 

за устойчиво развитие (ЕФУР), 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие (ИСР) и инструмента за 

хуманитарна помощ; признава 

значението и ясно изразената стойност 

на политиката за развитие, с нейните 

приоритети, като например за 

изкореняване на бедността, 

образование, здравеопазване и 

икономическо развитие; подчертава 

33. счита, че на агенциите, 

програмите и политиките на ЕС, 

участващи или свързани с управлението 

на миграцията и бежанските потоци и 

граничния контрол следва да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси, за да се справят с 

настоящата бежанска криза, при която 

от държавите членки се очаква да 

поемат отговорност в съответствие с 

принципа на разпределяне на тежестта и 

Женевските конвенции; изразява 

убеждението, че за намиране на 

дългосрочно решение ЕС следва също 

така да покаже своята външна 

солидарност за насърчаване на по-добри 

условия за мир и благоденствие в 

държавите на произход, като постави 

по-голям акцент върху инвестициите и 

политиките за развитие, по-специално 

чрез изпълнението на Европейския фонд 

за устойчиво развитие (ЕФУР), 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие (ИСР) и инструмента за 

хуманитарна помощ; признава 

значението и ясно изразената стойност 

на политиката за развитие, с нейните 

приоритети, като например за 

изкореняване на бедността, 

образование, здравеопазване и 

икономическо развитие; подчертава 
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необходимостта от подкрепа за 

действията и програмите на Агенцията 

на ООН за подпомагане на 

палестинските бежанци в Близкия 

изток; подчертава, че едно от условията 

за запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

във връзка с това призовава Комисията 

да гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъсква този регион – 

миграцията, предизвикателствата, 

свързани с бежанците, развитието в 

региона на южното съседство и 

нестабилността в източното съседство, 

която отчасти се дължи на руската 

външна политика, която не съответства 

на международното право и 

демократичните стандарти и 

стандартите за правата на човека; 

подчертава, че новите политически 

приоритети и предстоящите 

предизвикателства за ЕС, като 

сигурността и отбраната, следва да 

бъдат финансирани с нови бюджетни 

кредити, а не чрез съкращаване на 

съществуващи успешни и важни 

политики и програми, като например 

помощта за развитие, хуманитарната 

помощ и политиката за съседство; 

подчертава, също така, че сигурността и 

политиката за развитие взаимно си 

влияят и че сигурността е важно 

условие за изграждането на 

функционираща държава; 

необходимостта от подкрепа за 

действията и програмите на Агенцията 

на ООН за подпомагане на 

палестинските бежанци в Близкия 

изток; подчертава, че едно от условията 

за запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

във връзка с това призовава Комисията 

да гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъсква този регион – 

миграцията, предизвикателствата, 

свързани с бежанците, развитието в 

региона на южното съседство и 

нестабилността в източното съседство, 

която отчасти се дължи на руската 

външна политика, която не съответства 

на международното право и 

демократичните стандарти и 

стандартите за правата на човека; 

подчертава, че новите политически 

приоритети и предстоящите 

предизвикателства за ЕС, като 

сигурността и отбраната, следва да 

бъдат финансирани с нови бюджетни 

кредити, а не чрез съкращаване на 

съществуващи политики и програми, 

като например помощта за развитие, 

хуманитарната помощ и политиката за 

съседство; подчертава, също така, че 

сигурността и политиката за развитие 

взаимно си влияят и че сигурността е 

важно условие за изграждането на 

функционираща държава; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Изменение  4 

Даниеле Виоти 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че на агенциите, 

програмите и политиките на ЕС, 

участващи или свързани с управлението 

на миграцията и бежанските потоци и 

граничния контрол следва да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси, за да се справят с 

настоящата бежанска криза, при която 

от държавите членки се очаква да 

поемат отговорност в съответствие с 

принципа на разпределяне на тежестта и 

Женевските конвенции; изразява 

убеждението, че за намиране на 

дългосрочно решение ЕС следва също 

така да покаже своята външна 

солидарност за насърчаване на по-добри 

условия за мир и благоденствие в 

държавите на произход, като постави 

по-голям акцент върху инвестициите и 

политиките за развитие, по-специално 

чрез изпълнението на Европейския фонд 

за устойчиво развитие (ЕФУР), 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие (ИСР) и инструмента за 

хуманитарна помощ; признава 

значението и ясно изразената стойност 

на политиката за развитие, с нейните 

приоритети, като например за 

изкореняване на бедността, 

образование, здравеопазване и 

икономическо развитие; подчертава 

33. счита, че на агенциите, 

програмите и политиките на ЕС, 

участващи или свързани с управлението 

на миграцията и бежанските потоци и 

граничния контрол следва да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси, за да се справят с 

настоящата бежанска криза, при която 

от държавите членки се очаква да 

поемат отговорност в съответствие с 

принципа на разпределяне на тежестта и 

Женевските конвенции; изразява 

убеждението, че за намиране на 

дългосрочно решение ЕС следва също 

така да покаже своята външна 

солидарност за насърчаване на по-добри 

условия за мир и благоденствие в 

държавите на произход, като постави 

по-голям акцент върху инвестициите и 

политиките за развитие, по-специално 

чрез изпълнението на Европейския фонд 

за устойчиво развитие (ЕФУР), 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие (ИСР) и инструмента за 

хуманитарна помощ; признава 

значението и ясно изразената стойност 

на политиката за развитие, с нейните 

приоритети, като например за 

изкореняване на бедността, 

образование, здравеопазване и 

икономическо развитие; подчертава 



 

AM\1148272BG.docx  PE616.088v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

необходимостта от подкрепа за 

действията и програмите на Агенцията 

на ООН за подпомагане на 

палестинските бежанци в Близкия 

изток; подчертава, че едно от условията 

за запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

във връзка с това призовава Комисията 

да гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъсква този регион – 

миграцията, предизвикателствата, 

свързани с бежанците, развитието в 

региона на южното съседство и 

нестабилността в източното съседство, 

която отчасти се дължи на руската 

външна политика, която не съответства 

на международното право и 

демократичните стандарти и 

стандартите за правата на човека; 

подчертава, че новите политически 

приоритети и предстоящите 

предизвикателства за ЕС, като 

сигурността и отбраната, следва да 

бъдат финансирани с нови бюджетни 

кредити, а не чрез съкращаване на 

съществуващи успешни и важни 

политики и програми, като например 

помощта за развитие, хуманитарната 

помощ и политиката за съседство; 

подчертава, също така, че сигурността 

и политиката за развитие взаимно си 

влияят и че сигурността е важно 

условие за изграждането на 

функционираща държава; 

необходимостта от подкрепа за 

действията и програмите на Агенцията 

на ООН за подпомагане на 

палестинските бежанци в Близкия 

изток; подчертава, че едно от условията 

за запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

във връзка с това призовава Комисията 

да гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъсква този регион – 

миграцията, предизвикателствата, 

свързани с бежанците, развитието в 

региона на южното съседство и 

нестабилността в източното съседство, 

която отчасти се дължи на руската 

външна политика, която не съответства 

на международното право и 

демократичните стандарти и 

стандартите за правата на човека; 

подчертава, че новите политически 

приоритети и предстоящите 

предизвикателства за ЕС, като 

сигурността и отбраната, следва да 

бъдат финансирани с нови бюджетни 

кредити, а не чрез съкращаване на 

съществуващи успешни и важни 

политики и програми, като например 

помощта за развитие, хуманитарната 

помощ и политиката за съседство; 

подчертава, също така, че политиките 

за сигурност и за развитие взаимно си 

влияят и че и двете са важни условия 

за изграждането на функционираща 

държава, както и функциониращи 

административни структури без 

корупция и минимални стандарти в 

социалния, здравния и икономическия 

сектор; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Изменение  5 

Даниеле Виоти 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че на агенциите, 

програмите и политиките на ЕС, 

участващи или свързани с управлението 

на миграцията и бежанските потоци и 

граничния контрол следва да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси, за да се справят с 

настоящата бежанска криза, при която 

от държавите членки се очаква да 

поемат отговорност в съответствие с 

принципа на разпределяне на тежестта и 

Женевските конвенции; изразява 

убеждението, че за намиране на 

дългосрочно решение ЕС следва също 

така да покаже своята външна 

солидарност за насърчаване на по-добри 

условия за мир и благоденствие в 

държавите на произход, като постави 

по-голям акцент върху инвестициите и 

политиките за развитие, по-специално 

чрез изпълнението на Европейския фонд 

за устойчиво развитие (ЕФУР), 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие (ИСР) и инструмента за 

хуманитарна помощ; признава 

значението и ясно изразената стойност 

на политиката за развитие, с нейните 

приоритети, като например за 

изкореняване на бедността, 

образование, здравеопазване и 

икономическо развитие; подчертава 

33. счита, че на агенциите, 

програмите и политиките на ЕС, 

участващи или свързани с управлението 

на миграцията и бежанските потоци и 

граничния контрол следва да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси, за да се справят с 

настоящата бежанска криза, при която 

от държавите членки се очаква да 

поемат отговорност в съответствие с 

принципа на разпределяне на тежестта и 

Женевските конвенции; изразява 

убеждението, че за намиране на 

дългосрочно решение ЕС следва също 

така да покаже своята външна 

солидарност за насърчаване на по-добри 

условия за мир и благоденствие в 

държавите на произход, като постави 

по-голям акцент върху инвестициите и 

политиките за развитие, по-специално 

чрез изпълнението на Европейския фонд 

за устойчиво развитие (ЕФУР), 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие (ИСР) и инструмента за 

хуманитарна помощ; признава 

значението и ясно изразената стойност 

на политиката за развитие, с нейните 

приоритети, като например за 

изкореняване на бедността, 

образование, здравеопазване и 

икономическо развитие; подчертава 
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необходимостта от подкрепа за 

действията и програмите на Агенцията 

на ООН за подпомагане на 

палестинските бежанци в Близкия 

изток; подчертава, че едно от условията 

за запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

във връзка с това призовава Комисията 

да гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъсква този регион – 

миграцията, предизвикателствата, 

свързани с бежанците, развитието в 

региона на южното съседство и 

нестабилността в източното съседство, 

която отчасти се дължи на руската 

външна политика, която не съответства 

на международното право и 

демократичните стандарти и 

стандартите за правата на човека; 

подчертава, че новите политически 

приоритети и предстоящите 

предизвикателства за ЕС, като 

сигурността и отбраната, следва да 

бъдат финансирани с нови бюджетни 

кредити, а не чрез съкращаване на 

съществуващи успешни и важни 

политики и програми, като например 

помощта за развитие, хуманитарната 

помощ и политиката за съседство; 

подчертава, също така, че сигурността и 

политиката за развитие взаимно си 

влияят и че сигурността е важно 

условие за изграждането на 

функционираща държава; 

необходимостта от подкрепа за 

действията и програмите на UNRWA 

(Агенцията на ООН за подпомагане на 

палестинските бежанци в Близкия 

изток); подчертава, че едно от условията 

за запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

във връзка с това призовава Комисията 

да гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъсква този регион – 

миграцията, предизвикателствата, 

свързани с бежанците, развитието в 

региона на южното съседство и 

нестабилността в източното съседство, 

която отчасти се дължи на руската 

външна политика, която не съответства 

на международното право и 

демократичните стандарти и 

стандартите за правата на човека; 

подчертава, че новите политически 

приоритети и предстоящите 

предизвикателства за ЕС, като 

сигурността и отбраната, следва да 

бъдат финансирани с нови бюджетни 

кредити, а не чрез съкращаване на 

съществуващи успешни и важни 

политики и програми, като например 

помощта за развитие, хуманитарната 

помощ и политиката за съседство; 

подчертава, също така, че сигурността и 

политиката за развитие взаимно си 

влияят и че сигурността е важно 

условие за изграждането на 

функционираща държава; 
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