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BG Единство в многообразието BG 

2.7.2018 A8-0247/3 

Изменение  3 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Даниеле Виоти 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. отбелязва предварителната 

оценка на Комисията на 

продължаването на 

подготвителното действие относно 

схемата за гаранция за децата; 

подчертава посоченото в нея 

възможно широкомащабно прилагане 

по линия на Европейския социален 

фонд; предлага да се използва 

възможността за трета фаза на 

изпълнение с цел подготовка за 

въпросното широкомащабно 

прилагане по линия на Европейския 

социален фонд; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Изменение  4 

Даниеле Виоти 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. е все така убеден, че 

предизвикателствата, пред които е 

изправена външната дейност на ЕС, 

изискват устойчиво финансиране над 

настоящия размер на функция 4; счита, 

че новите инициативи следва да се 

финансират с нови бюджетни кредити и 

че всички възможности за гъвкавост 

следва да се използват пълноценно; 

противопоставя се обаче на 

предложеното финансиране на 

удължаването на срока на действие на 

Механизма за бежанците в Турция, тъй 

като то значително ще ограничи както 

възможностите за финансиране на други 

приоритетни области в рамките на 

функция 4, така и важната роля на 

бюджета на ЕС за подпомагане на 

нуждаещите се и популяризиране на 

основните ценности; 

50. е все така убеден, че 

предизвикателствата, пред които е 

изправена външната дейност на ЕС, 

изискват устойчиво финансиране над 

настоящия размер на функция 4; счита, 

че новите инициативи следва да се 

финансират с нови бюджетни кредити и 

че всички възможности за гъвкавост 

следва да се използват пълноценно; 

противопоставя се обаче на 

предложеното финансиране на 

удължаването на срока на действие на 

Механизма за бежанците в Турция и на 

свързаната договореност, постигната 

в Съвета на 29 юни 2018 г., тъй като те 

значително ще ограничат както 

възможностите за финансиране на други 

приоритетни области в рамките на 

функция 4, така и важната роля на 

бюджета на ЕС за подпомагане на 

нуждаещите се и популяризиране на 

основните ценности; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Изменение  5 

Даниеле Виоти 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. изразява съжаление във връзка с 

предложението на Комисията за 

финансиране на втория транш от 

Механизма за бежанците в Турция; 

подкрепя продължаването на 

Механизма за бежанците в Турция, но 

счита, както беше предложено и от 

Комисията на 14 март 2018 г., че 

бюджетът на ЕС следва да участва във 

финансирането на този механизъм със 

сума в размер до 1 милиард евро, а 

държавите членки следва да осигурят 

2 милиарда евро чрез вноски на 

двустранна основа, за да може да остане 

достатъчен марж по специалните 

инструменти на МФР в случай на 

непредвидени събития през последните 

две години от действащата МФР, както 

и за финансирането на други 

приоритети; счита също така, че тъй 

като Механизмът за бежанците в Турция 

е нова инициатива по действащата 

МФР, той следва да бъде финансиран с 

нови бюджетни кредити; изразява 

съжаление, че въпреки ясно 

формулираното искане на Парламента 

да участва пълноценно в процеса на 

вземане на решения относно 

удължаването на срока на действие на 

Механизма за бежанците в Турция, за да 

се избегне, наред с другото, повтаряне 

16. изразява съжаление във връзка с 

предложението на Комисията за 

финансиране на втория транш от 

Механизма за бежанците в Турция и 

последващото споразумение, 

постигнато между държавите 

членки в Съвета на 29 юни 2018 г.; 

подкрепя продължаването на 

Механизма за бежанците в Турция, но 

счита, както беше предложено и от 

Комисията на 14 март 2018 г., че 

бюджетът на ЕС следва да участва във 

финансирането на този механизъм със 

сума в размер до 1 милиард евро, а 

държавите членки следва да осигурят 

2 милиарда евро чрез вноски на 

двустранна основа, за да може да остане 

достатъчен марж по специалните 

инструменти на МФР в случай на 

непредвидени събития през последните 

две години от действащата МФР, както 

и за финансирането на други 

приоритети; счита също така, че тъй 

като Механизмът за бежанците в Турция 

е нова инициатива по действащата 

МФР, той следва да бъде финансиран с 

нови бюджетни кредити; изразява 

съжаление, че въпреки ясно 

формулираното искане на Парламента 

да участва пълноценно в процеса на 

вземане на решения относно 
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на процедурата по неговото създаване, 

до момента между Парламента и Съвета 

не са провеждани преговори относно 

финансирането на втория транш от 

механизма; информира държавите 

членки, че Парламентът има пълното 

право да поеме своята роля на 

подразделение на бюджетния орган на 

Съюза и че ще направи това, както вече 

беше обявено по предишни поводи; 

изразява съжаление, че до този 

момент Съветът не е успял да 

постигне обща позиция относно 

финансирането на Механизма за 

бежанците в Турция въпреки 

неотложните хуманитарни 

потребности; 

удължаването на срока на действие на 

Механизма за бежанците в Турция, за да 

се избегне, наред с другото, повтаряне 

на процедурата по неговото създаване, 

до момента между Парламента и Съвета 

не са провеждани преговори относно 

финансирането на втория транш от 

механизма; информира държавите 

членки, че Парламентът има пълното 

право да поеме своята роля на 

подразделение на бюджетния орган на 

Съюза и че ще направи това, както вече 

беше обявено по предишни поводи; 

Or. en 

 

 


