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2.7.2018 A8-0247/3 

Amendamentul  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. ia act de evaluarea prealabilă a 

Comisiei referitoare la continuarea 

acțiunii pregătitoare privind sistemul de 

garanție pentru copii; subliniază 

menționarea în cuprinsul său a unei 

posibile implementări pe scară mai largă 

în cadrul Fondului social european; 

sugerează să se valorifice oportunitatea 

oferită de o a treia etapă de implementare 

pentru a pregăti această implementare pe 

scară mai largă în cadrul FSE+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Amendamentul  4 

Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. este în continuare convins că 

provocările cu care se confruntă acțiunea 

externă a UE impun o finanțare continuă, 

ce depășește volumul actual al rubricii 4; 

consideră că noile inițiative ar trebui 

finanțate prin credite noi și că toate 

opțiunile de flexibilitate ar trebui utilizate 

pe deplin; respinge, cu toate acestea, 

propunerea de a finanța prelungirea IRT, 

întrucât aceasta ar limita considerabil atât 

posibilitățile de finanțare a altor domenii 

prioritare de la rubrica 4, cât și rolul 

esențial pe care îl joacă bugetul UE în 

acordarea de ajutor persoanelor aflate în 

dificultate și promovarea valorilor 

fundamentale; 

50. este în continuare convins că 

provocările cu care se confruntă acțiunea 

externă a UE impun o finanțare continuă, 

ce depășește volumul actual al rubricii 4; 

consideră că noile inițiative ar trebui 

finanțate prin credite noi și că toate 

opțiunile de flexibilitate ar trebui utilizate 

pe deplin; respinge, cu toate acestea, 

propunerea de a finanța prelungirea IRT și 

acordul la care s-a ajuns în cadrul 

Consiliului la 29 iunie 2018, întrucât ele 

ar limita considerabil atât posibilitățile de 

finanțare a altor domenii prioritare de la 

rubrica 4, cât și rolul esențial pe care îl 

joacă bugetul UE în acordarea de ajutor 

persoanelor aflate în dificultate și 

promovarea valorilor fundamentale; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Amendamentul  5 

Daniele Viotti 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. regretă propunerea Comisiei de a 

finanța a doua tranșă a Instrumentului 

pentru refugiații din Turcia; sprijină 

menținerea Instrumentului pentru refugiații 

din Turcia, dar susține că, așa cum a 

propus și Comisia la 14 martie 2018, 

bugetul UE ar trebui să contribuie la 

finanțarea sa cu suma de 1 miliard EUR, 

statele membre contribuind cu 2 miliarde 

EUR prin intermediul unor contribuții 

bilaterale, pentru a lăsa o marjă suficientă 

în cadrul instrumentelor speciale ale CFM 

pentru evenimentele neprevăzute din 

ultimii doi ani ai actualului CFM, precum 

și pentru finanțarea altor priorități; susține, 

de asemenea, că, deoarece Instrumentul 

pentru refugiații din Turcia este o inițiativă 

nouă în cadrul actualului CFM, el ar trebui 

finanțat prin alocarea de credite noi; 

regretă faptul că, în pofida solicitării clare 

a Parlamentului de a fi pe deplin implicat 

în procesul decizional privind extinderea 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia, 

în special pentru a evita repetarea 

procedurii de înființare a acestuia, până 

acum nu a fost negociată finanțarea celei 

de-a doua tranșe aferente instrumentului 

între Parlament și Consiliu; informează 

statele membre că Parlamentul are tot 

dreptul să își asume rolul său de parte 

componentă a autorității bugetare a Uniunii 

16. regretă propunerea Comisiei de a 

finanța a doua tranșă a Instrumentului 

pentru refugiații din Turcia și acordul 

ulterior încheiat între statele membre în 

cadrul Consiliului la 29 iunie 2018; 

sprijină menținerea Instrumentului pentru 

refugiații din Turcia, dar susține că, așa 

cum a propus și Comisia la 14 martie 2018, 

bugetul UE ar trebui să contribuie la 

finanțarea sa cu suma de 1 miliard EUR, 

statele membre contribuind cu 2 miliarde 

EUR prin intermediul unor contribuții 

bilaterale, pentru a lăsa o marjă suficientă 

în cadrul instrumentelor speciale ale CFM 

pentru evenimentele neprevăzute din 

ultimii doi ani ai actualului CFM, precum 

și pentru finanțarea altor priorități; susține, 

de asemenea, că, deoarece Instrumentul 

pentru refugiații din Turcia este o inițiativă 

nouă în cadrul actualului CFM, el ar trebui 

finanțat prin alocarea de credite noi; 

regretă faptul că, în pofida solicitării clare 

a Parlamentului de a fi pe deplin implicat 

în procesul decizional privind extinderea 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia, 

în special pentru a evita repetarea 

procedurii de înființare a acestuia, până 

acum nu a fost negociată finanțarea celei 

de-a doua tranșe aferente instrumentului 

între Parlament și Consiliu; informează 

statele membre că Parlamentul are tot 
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și că va face acest lucru, așa cum a anunțat 

deja în mai multe ocazii; regretă profund 

că Consiliul nu a putut până acum să 

adopte o poziție comună privind 

finanțarea Instrumentului pentru 

refugiații din Turcia, în pofida urgenței 

umanitare; 

dreptul să își asume rolul său de parte 

componentă a autorității bugetare a Uniunii 

și că va face acest lucru, așa cum a anunțat 

deja în mai multe ocazii; 

Or. en 

 

 


