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12.3.2018 A8-0062/1 

Pozměňovací návrh  1 

Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 –oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Dílčí název před bodem 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Hlavní priority rozpočtu EU na rok 2019 Udržitelná budoucnost 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Pozměňovací návrh  2 

Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 –oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je přesvědčen, že prioritami pro 

rozpočet EU na rok 2019 by měly být růst, 

inovace, konkurenceschopnost, boj proti 

změně klimatu a přechod k energii z 

obnovitelných zdrojů, migrace a 

bezpečnost; 

4. je přesvědčen, že prioritami pro 

rozpočet EU na rok 2019 by měly být růst, 

inovace, konkurenceschopnost, bezpečnost, 

boj proti změně klimatu a přechod k 

energii z obnovitelných zdrojů a migrace; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Pozměňovací návrh  3 

Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 –oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je přesvědčen, že agenturám, 

programům a politikám EU zapojeným do 

zvládání migračních toků a toků uprchlíků 

a do kontroly hranic nebo s nimi 

souvisejícím by měly být poskytnuty 

odpovídající finanční a lidské zdroje, aby 

se podařilo zvládnout současnou 

uprchlickou krizi, za kterou by měly 

převzít odpovědnost také členské státy v 

souladu se zásadou sdílení zátěže a 

Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že 

má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla 

by také prokázat svou solidaritu navenek 

tím, že bude usilovat o nastolení podmínek 

pro mír a prosperitu v zemích původu, 

bude klást větší důraz na investice a 

rozvojové politiky, zejména 

prostřednictvím Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského 

nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si 

důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, 

jejímiž prioritami jsou například vymýcení 

chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a 

hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat činnosti a programy Agentury 

OSN pro pomoc a práci ve prospěch 

palestinských uprchlíků na Blízkém 

východě; zdůrazňuje, že jednou 

z podmínek zachování stability a prosperity 

v EU je její stabilní sousedství; vyzývá 

33. je přesvědčen, že agenturám, 

programům a politikám EU zapojeným do 

zvládání migračních toků a toků uprchlíků 

a do kontroly hranic nebo s nimi 

souvisejícím by měly být poskytnuty 

odpovídající finanční a lidské zdroje, aby 

se podařilo zvládnout současnou 

uprchlickou krizi, za kterou by měly 

převzít odpovědnost také členské státy v 

souladu se zásadou sdílení zátěže a 

Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že 

má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla 

by také prokázat svou solidaritu navenek 

tím, že bude usilovat o nastolení podmínek 

pro mír a prosperitu v zemích původu, 

bude klást větší důraz na investice a 

rozvojové politiky, zejména 

prostřednictvím Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského 

nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si 

důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, 

jejímiž prioritami jsou například vymýcení 

chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a 

hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat činnosti a programy Agentury 

OSN pro pomoc a práci ve prospěch 

palestinských uprchlíků na Blízkém 

východě; zdůrazňuje, že jednou 

z podmínek zachování stability a prosperity 

v EU je její stabilní sousedství; vyzývá 
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proto Komisi, aby zajistila, aby se prioritou 

staly investice do zemí v sousedství EU, 

aby se dostalo podpory úsilí o řešení 

hlavních problémů, s nimiž se tato oblast 

potýká – migrace, problémy s uprchlíky a 

vývoj v jižním sousedství a nestabilita ve 

východním sousedství – a které jsou zčásti 

důsledkem ruské zahraniční politiky, která 

není v souladu s mezinárodním právem a s 

demokratickými a lidskoprávními 

standardy; zdůrazňuje, že nové politické 

priority a budoucí výzvy EU, jako je 

bezpečnost a obrana, by měly být 

financovány čerstvými prostředky, a nikoli 

škrty ve stávajících politikách a 

programech, které jsou jak úspěšné, tak 

důležité, jako je rozvojová a humanitární 

pomoc a politika sousedství; dále 

zdůrazňuje, že bezpečnost a rozvojová 

politika se vzájemně ovlivňují a že 

bezpečnost je důležitou podmínkou pro 

budování fungujícího státu; 

proto Komisi, aby zajistila, aby se prioritou 

staly investice do zemí v sousedství EU, 

aby se dostalo podpory úsilí o řešení 

hlavních problémů, s nimiž se tato oblast 

potýká – migrace, problémy s uprchlíky a 

vývoj v jižním sousedství a nestabilita ve 

východním sousedství – a které jsou zčásti 

důsledkem ruské zahraniční politiky, která 

není v souladu s mezinárodním právem a s 

demokratickými a lidskoprávními 

standardy; zdůrazňuje, že nové politické 

priority a budoucí výzvy EU, jako je 

bezpečnost a obrana, by měly být 

financovány čerstvými prostředky, a nikoli 

škrty ve stávajících politikách a 

programech, jako je rozvojová a 

humanitární pomoc a politika sousedství; 

dále zdůrazňuje, že bezpečnost a rozvojová 

politika se vzájemně ovlivňují a že 

bezpečnost je důležitou podmínkou pro 

budování fungujícího státu; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Pozměňovací návrh  4 

Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 –oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je přesvědčen, že agenturám, 

programům a politikám EU zapojeným do 

zvládání migračních toků a toků uprchlíků 

a do kontroly hranic nebo s nimi 

souvisejícím by měly být poskytnuty 

odpovídající finanční a lidské zdroje, aby 

se podařilo zvládnout současnou 

uprchlickou krizi, za kterou by měly 

převzít odpovědnost také členské státy v 

souladu se zásadou sdílení zátěže a 

Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že 

má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla 

by také prokázat svou solidaritu navenek 

tím, že bude usilovat o nastolení podmínek 

pro mír a prosperitu v zemích původu, 

bude klást větší důraz na investice a 

rozvojové politiky, zejména 

prostřednictvím Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského 

nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si 

důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, 

jejímiž prioritami jsou například vymýcení 

chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a 

hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat činnosti a programy Agentury 

OSN pro pomoc a práci ve prospěch 

palestinských uprchlíků na Blízkém 

východě; zdůrazňuje, že jednou 

z podmínek zachování stability a prosperity 

v EU je její stabilní sousedství; vyzývá 

33. je přesvědčen, že agenturám, 

programům a politikám EU zapojeným do 

zvládání migračních toků a toků uprchlíků 

a do kontroly hranic nebo s nimi 

souvisejícím by měly být poskytnuty 

odpovídající finanční a lidské zdroje, aby 

se podařilo zvládnout současnou 

uprchlickou krizi, za kterou by měly 

převzít odpovědnost také členské státy v 

souladu se zásadou sdílení zátěže a 

Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že 

má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla 

by také prokázat svou solidaritu navenek 

tím, že bude usilovat o nastolení podmínek 

pro mír a prosperitu v zemích původu, 

bude klást větší důraz na investice a 

rozvojové politiky, zejména 

prostřednictvím Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského 

nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si 

důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, 

jejímiž prioritami jsou například vymýcení 

chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a 

hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat činnosti a programy Agentury 

OSN pro pomoc a práci ve prospěch 

palestinských uprchlíků na Blízkém 

východě; zdůrazňuje, že jednou 

z podmínek zachování stability a prosperity 

v EU je její stabilní sousedství; vyzývá 
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proto Komisi, aby zajistila, aby se prioritou 

staly investice do zemí v sousedství EU, 

aby se dostalo podpory úsilí o řešení 

hlavních problémů, s nimiž se tato oblast 

potýká – migrace, problémy s uprchlíky a 

vývoj v jižním sousedství a nestabilita ve 

východním sousedství – a které jsou zčásti 

důsledkem ruské zahraniční politiky, která 

není v souladu s mezinárodním právem a s 

demokratickými a lidskoprávními 

standardy; zdůrazňuje, že nové politické 

priority a budoucí výzvy EU, jako je 

bezpečnost a obrana, by měly být 

financovány čerstvými prostředky, a nikoli 

škrty ve stávajících politikách a 

programech, které jsou jak úspěšné, tak 

důležité, jako je rozvojová a humanitární 

pomoc a politika sousedství; dále 

zdůrazňuje, že bezpečnost a rozvojová 

politika se vzájemně ovlivňují a že 

bezpečnost je důležitou podmínkou pro 

budování fungujícího státu; 

proto Komisi, aby zajistila, aby se prioritou 

staly investice do zemí v sousedství EU, 

aby se dostalo podpory úsilí o řešení 

hlavních problémů, s nimiž se tato oblast 

potýká – migrace, problémy s uprchlíky a 

vývoj v jižním sousedství a nestabilita ve 

východním sousedství – a které jsou zčásti 

důsledkem ruské zahraniční politiky, která 

není v souladu s mezinárodním právem a s 

demokratickými a lidskoprávními 

standardy; zdůrazňuje, že nové politické 

priority a budoucí výzvy EU, jako je 

bezpečnost a obrana, by měly být 

financovány čerstvými prostředky, a nikoli 

škrty ve stávajících politikách a 

programech, které jsou jak úspěšné, tak 

důležité, jako je rozvojová a humanitární 

pomoc a politika sousedství; dále 

zdůrazňuje, že bezpečnostní a rozvojové 

politiky se vzájemně ovlivňují a obě jsou 

důležitými podmínkami pro budování 

fungujícího státu, stejně jako fungující 

administrativní struktury bez korupce a 

minimální standardy v sociální, 

zdravotnické a ekonomické sféře; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Pozměňovací návrh  5 

Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 –oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je přesvědčen, že agenturám, 

programům a politikám EU zapojeným do 

zvládání migračních toků a toků uprchlíků 

a do kontroly hranic nebo s nimi 

souvisejícím by měly být poskytnuty 

odpovídající finanční a lidské zdroje, aby 

se podařilo zvládnout současnou 

uprchlickou krizi, za kterou by měly 

převzít odpovědnost také členské státy v 

souladu se zásadou sdílení zátěže a 

Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že 

má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla 

by také prokázat svou solidaritu navenek 

tím, že bude usilovat o nastolení podmínek 

pro mír a prosperitu v zemích původu, 

bude klást větší důraz na investice a 

rozvojové politiky, zejména 

prostřednictvím Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského 

nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si 

důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, 

jejímiž prioritami jsou například vymýcení 

chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a 

hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat činnosti a programy Agentury 

OSN pro pomoc a práci ve prospěch 

palestinských uprchlíků na Blízkém 

východě; zdůrazňuje, že jednou 

z podmínek zachování stability a prosperity 

v EU je její stabilní sousedství; vyzývá 

33. je přesvědčen, že agenturám, 

programům a politikám EU zapojeným do 

zvládání migračních toků a toků uprchlíků 

a do kontroly hranic nebo s nimi 

souvisejícím by měly být poskytnuty 

odpovídající finanční a lidské zdroje, aby 

se podařilo zvládnout současnou 

uprchlickou krizi, za kterou by měly 

převzít odpovědnost také členské státy v 

souladu se zásadou sdílení zátěže a 

Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že 

má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla 

by také prokázat svou solidaritu navenek 

tím, že bude usilovat o nastolení podmínek 

pro mír a prosperitu v zemích původu, 

bude klást větší důraz na investice a 

rozvojové politiky, zejména 

prostřednictvím Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského 

nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si 

důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, 

jejímiž prioritami jsou například vymýcení 

chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a 

hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat činnosti a programy agentury 

UNRWA; zdůrazňuje, že jednou 

z podmínek zachování stability a prosperity 

v EU je její stabilní sousedství; vyzývá 

proto Komisi, aby zajistila, aby se prioritou 

staly investice do zemí v sousedství EU, 
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proto Komisi, aby zajistila, aby se prioritou 

staly investice do zemí v sousedství EU, 

aby se dostalo podpory úsilí o řešení 

hlavních problémů, s nimiž se tato oblast 

potýká – migrace, problémy s uprchlíky a 

vývoj v jižním sousedství a nestabilita ve 

východním sousedství – a které jsou zčásti 

důsledkem ruské zahraniční politiky, která 

není v souladu s mezinárodním právem a s 

demokratickými a lidskoprávními 

standardy; zdůrazňuje, že nové politické 

priority a budoucí výzvy EU, jako je 

bezpečnost a obrana, by měly být 

financovány čerstvými prostředky, a nikoli 

škrty ve stávajících politikách a 

programech, které jsou jak úspěšné, tak 

důležité, jako je rozvojová a humanitární 

pomoc a politika sousedství; dále 

zdůrazňuje, že bezpečnost a rozvojová 

politika se vzájemně ovlivňují a že 

bezpečnost je důležitou podmínkou pro 

budování fungujícího státu; 

aby se dostalo podpory úsilí o řešení 

hlavních problémů, s nimiž se tato oblast 

potýká – migrace, problémy s uprchlíky a 

vývoj v jižním sousedství a nestabilita ve 

východním sousedství – a které jsou zčásti 

důsledkem ruské zahraniční politiky, která 

není v souladu s mezinárodním právem a s 

demokratickými a lidskoprávními 

standardy; zdůrazňuje, že nové politické 

priority a budoucí výzvy EU, jako je 

bezpečnost a obrana, by měly být 

financovány čerstvými prostředky, a nikoli 

škrty ve stávajících politikách a 

programech, které jsou jak úspěšné, tak 

důležité, jako je rozvojová a humanitární 

pomoc a politika sousedství; dále 

zdůrazňuje, že bezpečnost a rozvojová 

politika se vzájemně ovlivňují a že 

bezpečnost je důležitou podmínkou pro 

budování fungujícího státu; 

Or. en 

 

 


