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12.3.2018 A8-0062/1 

Pakeitimas 1 

Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Paantraštė prieš 3 dalį 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2019 m. ES biudžeto pagrindiniai 

prioritetai 

Tvari ateitis 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Pakeitimas 2 

Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. mano, kad 2019 m. ES biudžeto 

prioritetai turėtų būti ekonomikos augimas, 

inovacijos, konkurencingumas, kova su 

klimato kaita, perėjimas prie 

atsinaujinančiosios energijos, migracija ir 

saugumas; 

4. mano, kad 2019 m. ES biudžeto 

prioritetai turėtų būti ekonomikos augimas, 

inovacijos, konkurencingumas, saugumas, 

kova su klimato kaita, perėjimas prie 

atsinaujinančiosios energijos ir migracija; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Pakeitimas 3 

Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. mano, kad į migracijos ir pabėgėlių 

srautų valdymą ir sienų kontrolę įtrauktoms 

ar su jais susijusioms ES agentūroms, 

programoms ir politikos sritims turėtų būti 

suteikta pakankamai finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima 

įveikti dabartinę pabėgėlių krizę, už kurią 

valstybės narės taip pat turėtų prisiimti 

atsakomybę pagal naštos pasidalijimo 

principą ir Ženevos konvencijas; yra 

įsitikinęs, kad ES, siekdama rasti ilgalaikį 

sprendimą, taip pat turėtų įrodyti savo į 

išorę nukreiptą solidarumą gerindama 

sąlygas taikai ir gerovei kilmės šalyse, 

daugiau dėmesio skirdama investicijų ir 

vystymosi politikai, visų pirma naudodama 

Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF), 

Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 

(VBP) ir humanitarinės pagalbos 

priemonę; pripažįsta vystymosi politikos, 

kurios prioritetai– skurdo mažinimas, 

švietimas, sveikata ir ekonominė plėtra, 

svarbą ir atskirą vertę; pabrėžia, kad reikia 

remti JT pagalbos ir darbų agentūros 

veiksmus ir programas; pabrėžia, kad viena 

iš sąlygų siekiant išsaugoti stabilumą ir 

gerovę ES yra stabilumas ES kaimynystėje; 

todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad 

pirmenybė būtų teikiama investicijoms į 

ES kaimynystės politiką siekiant remti 

pastangas, kuriomis sprendžiamos 

33. mano, kad į migracijos ir pabėgėlių 

srautų valdymą ir sienų kontrolę įtrauktoms 

ar su jais susijusioms ES agentūroms, 

programoms ir politikos sritims turėtų būti 

suteikta pakankamai finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima 

įveikti dabartinę pabėgėlių krizę, už kurią 

valstybės narės taip pat turėtų prisiimti 

atsakomybę pagal naštos pasidalijimo 

principą ir Ženevos konvencijas; yra 

įsitikinęs, kad ES, siekdama rasti ilgalaikį 

sprendimą, taip pat turėtų įrodyti savo į 

išorę nukreiptą solidarumą gerindama 

sąlygas taikai ir gerovei kilmės šalyse, 

daugiau dėmesio skirdama investicijų ir 

vystymosi politikai, visų pirma naudodama 

Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF), 

Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 

(VBP) ir humanitarinės pagalbos 

priemonę; pripažįsta vystymosi politikos, 

kurios prioritetai– skurdo mažinimas, 

švietimas, sveikata ir ekonominė plėtra, 

svarbą ir atskirą vertę; pabrėžia, kad reikia 

remti JT pagalbos ir darbų agentūros 

veiksmus ir programas; pabrėžia, kad viena 

iš sąlygų siekiant išsaugoti stabilumą ir 

gerovę ES yra stabilumas ES kaimynystėje; 

todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad 

pirmenybė būtų teikiama investicijoms į 

ES kaimynystės politiką siekiant remti 

pastangas, kuriomis sprendžiamos 
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pagrindinės šios srities problemos, t. y. 

migracijos, pabėgėlių ir vystymosi 

problemos pietinėse kaimyninėse šalyse ir 

nestabilumas rytinėse kaimyninėse šalyse, 

iš dalies kylantis dėl to, kad Rusijos 

užsienio politika neatitinka tarptautinių 

demokratijos ir žmogaus teisių standartų; 

pabrėžia, kad nauji politiniai prioritetai ir 

būsimi uždaviniai, su kuriais susiduria ES, 

pvz., saugumo ir gynybos srityje, turėtų 

būti finansuojami iš naujų asignavimų, o ne 

sumažinant esamoms politikos kryptims ir 

programoms, kurios yra ir sėkmingos, ir 

svarbios, pavyzdžiui, vystymosi politikai ir 

humanitarinei pagalbai bei kaimynystės 

politikai, skiriamas lėšas; be to, pabrėžia, 

kad saugumo ir vystymosi politika daro 

abipusę įtaką viena kitai, o saugumas – 

svarbi sąlyga norint sukurti veikiančią 

valstybę; 

pagrindinės šios srities problemos, t. y. 

migracijos, pabėgėlių ir vystymosi 

problemos pietinėse kaimyninėse šalyse ir 

nestabilumas rytinėse kaimyninėse šalyse, 

iš dalies kylantis dėl to, kad Rusijos 

užsienio politika neatitinka tarptautinių 

demokratijos ir žmogaus teisių standartų; 

pabrėžia, kad nauji politiniai prioritetai ir 

būsimi uždaviniai, su kuriais susiduria ES, 

pvz., saugumo ir gynybos srityje, turėtų 

būti finansuojami iš naujų asignavimų, o ne 

sumažinant esamoms politikos kryptims ir 

programoms, pavyzdžiui, vystymosi 

politikai ir humanitarinei pagalbai bei 

kaimynystės politikai, skiriamas lėšas; be 

to, pabrėžia, kad saugumo ir vystymosi 

politika daro abipusę įtaką viena kitai, o 

saugumas – svarbi sąlyga norint sukurti 

veikiančią valstybę; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Pakeitimas 4 

Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. mano, kad į migracijos ir pabėgėlių 

srautų valdymą ir sienų kontrolę įtrauktoms 

ar su jais susijusioms ES agentūroms, 

programoms ir politikos sritims turėtų būti 

suteikta pakankamai finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima 

įveikti dabartinę pabėgėlių krizę, už kurią 

valstybės narės taip pat turėtų prisiimti 

atsakomybę pagal naštos pasidalijimo 

principą ir Ženevos konvencijas; yra 

įsitikinęs, kad ES, siekdama rasti ilgalaikį 

sprendimą, taip pat turėtų įrodyti savo į 

išorę nukreiptą solidarumą gerindama 

sąlygas taikai ir gerovei kilmės šalyse, 

daugiau dėmesio skirdama investicijų ir 

vystymosi politikai, visų pirma naudodama 

Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF), 

Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 

(VBP) ir humanitarinės pagalbos 

priemonę; pripažįsta vystymosi politikos, 

kurios prioritetai– skurdo mažinimas, 

švietimas, sveikata ir ekonominė plėtra, 

svarbą ir atskirą vertę; pabrėžia, kad reikia 

remti JT pagalbos ir darbų agentūros 

veiksmus ir programas; pabrėžia, kad viena 

iš sąlygų siekiant išsaugoti stabilumą ir 

gerovę ES yra stabilumas ES kaimynystėje; 

todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad 

pirmenybė būtų teikiama investicijoms į 

ES kaimynystės politiką siekiant remti 

pastangas, kuriomis sprendžiamos 

33. mano, kad į migracijos ir pabėgėlių 

srautų valdymą ir sienų kontrolę įtrauktoms 

ar su jais susijusioms ES agentūroms, 

programoms ir politikos sritims turėtų būti 

suteikta pakankamai finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima 

įveikti dabartinę pabėgėlių krizę, už kurią 

valstybės narės taip pat turėtų prisiimti 

atsakomybę pagal naštos pasidalijimo 

principą ir Ženevos konvencijas; yra 

įsitikinęs, kad ES, siekdama rasti ilgalaikį 

sprendimą, taip pat turėtų įrodyti savo į 

išorę nukreiptą solidarumą gerindama 

sąlygas taikai ir gerovei kilmės šalyse, 

daugiau dėmesio skirdama investicijų ir 

vystymosi politikai, visų pirma naudodama 

Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF), 

Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 

(VBP) ir humanitarinės pagalbos 

priemonę; pripažįsta vystymosi politikos, 

kurios prioritetai– skurdo mažinimas, 

švietimas, sveikata ir ekonominė plėtra, 

svarbą ir atskirą vertę; pabrėžia, kad reikia 

remti JT pagalbos ir darbų agentūros 

veiksmus ir programas; pabrėžia, kad viena 

iš sąlygų siekiant išsaugoti stabilumą ir 

gerovę ES yra stabilumas ES kaimynystėje; 

todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad 

pirmenybė būtų teikiama investicijoms į 

ES kaimynystės politiką siekiant remti 

pastangas, kuriomis sprendžiamos 
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pagrindinės šios srities problemos, t. y. 

migracijos, pabėgėlių ir vystymosi 

problemos pietinėse kaimyninėse šalyse ir 

nestabilumas rytinėse kaimyninėse šalyse, 

iš dalies kylantis dėl to, kad Rusijos 

užsienio politika neatitinka tarptautinių 

demokratijos ir žmogaus teisių standartų; 

pabrėžia, kad nauji politiniai prioritetai ir 

būsimi uždaviniai, su kuriais susiduria ES, 

pvz., saugumo ir gynybos srityje, turėtų 

būti finansuojami iš naujų asignavimų, o ne 

sumažinant esamoms politikos kryptims ir 

programoms, kurios yra ir sėkmingos, ir 

svarbios, pavyzdžiui, vystymosi politikai ir 

humanitarinei pagalbai bei kaimynystės 

politikai, skiriamas lėšas; be to, pabrėžia, 

kad saugumo ir vystymosi politika daro 

abipusę įtaką viena kitai, o saugumas – 

svarbi sąlyga norint sukurti veikiančią 

valstybę; 

pagrindinės šios srities problemos, t. y. 

migracijos, pabėgėlių ir vystymosi 

problemos pietinėse kaimyninėse šalyse ir 

nestabilumas rytinėse kaimyninėse šalyse, 

iš dalies kylantis dėl to, kad Rusijos 

užsienio politika neatitinka tarptautinių 

demokratijos ir žmogaus teisių standartų; 

pabrėžia, kad nauji politiniai prioritetai ir 

būsimi uždaviniai, su kuriais susiduria ES, 

pvz., saugumo ir gynybos srityje, turėtų 

būti finansuojami iš naujų asignavimų, o ne 

sumažinant esamoms politikos kryptims ir 

programoms, kurios yra ir sėkmingos, ir 

svarbios, pavyzdžiui, vystymosi politikai ir 

humanitarinei pagalbai bei kaimynystės 

politikai, skiriamas lėšas; be to, pabrėžia, 

kad saugumo ir vystymosi politikos sritys 

daro abipusę įtaką viena kitai ir kad jos abi 

yra svarbios sąlygos norint sukurti 

veikiančią valstybę, taip pat veikiančias 

administracines struktūras be korupcijos 

bei nustatyti būtiniausius standartus 

socialiniame, sveikatos ir ekonomikos 

sektoriuose; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Pakeitimas 5 

Daniele Viotti 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. mano, kad į migracijos ir pabėgėlių 

srautų valdymą ir sienų kontrolę įtrauktoms 

ar su jais susijusioms ES agentūroms, 

programoms ir politikos sritims turėtų būti 

suteikta pakankamai finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima 

įveikti dabartinę pabėgėlių krizę, už kurią 

valstybės narės taip pat turėtų prisiimti 

atsakomybę pagal naštos pasidalijimo 

principą ir Ženevos konvencijas; yra 

įsitikinęs, kad ES, siekdama rasti ilgalaikį 

sprendimą, taip pat turėtų įrodyti savo į 

išorę nukreiptą solidarumą gerindama 

sąlygas taikai ir gerovei kilmės šalyse, 

daugiau dėmesio skirdama investicijų ir 

vystymosi politikai, visų pirma naudodama 

Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF), 

Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 

(VBP) ir humanitarinės pagalbos 

priemonę; pripažįsta vystymosi politikos, 

kurios prioritetai– skurdo mažinimas, 

švietimas, sveikata ir ekonominė plėtra, 

svarbą ir atskirą vertę; pabrėžia, kad reikia 

remti JT pagalbos ir darbų agentūros 

veiksmus ir programas; pabrėžia, kad viena 

iš sąlygų siekiant išsaugoti stabilumą ir 

gerovę ES yra stabilumas ES kaimynystėje; 

todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad 

pirmenybė būtų teikiama investicijoms į 

ES kaimynystės politiką siekiant remti 

pastangas, kuriomis sprendžiamos 

33. mano, kad į migracijos ir pabėgėlių 

srautų valdymą ir sienų kontrolę įtrauktoms 

ar su jais susijusioms ES agentūroms, 

programoms ir politikos sritims turėtų būti 

suteikta pakankamai finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima 

įveikti dabartinę pabėgėlių krizę, už kurią 

valstybės narės taip pat turėtų prisiimti 

atsakomybę pagal naštos pasidalijimo 

principą ir Ženevos konvencijas; yra 

įsitikinęs, kad ES, siekdama rasti ilgalaikį 

sprendimą, taip pat turėtų įrodyti savo į 

išorę nukreiptą solidarumą gerindama 

sąlygas taikai ir gerovei kilmės šalyse, 

daugiau dėmesio skirdama investicijų ir 

vystymosi politikai, visų pirma naudodama 

Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF), 

Vystomojo bendradarbiavimo priemonę 

(VBP) ir humanitarinės pagalbos 

priemonę; pripažįsta vystymosi politikos, 

kurios prioritetai– skurdo mažinimas, 

švietimas, sveikata ir ekonominė plėtra, 

svarbą ir atskirą vertę; pabrėžia, kad reikia 

remti UNRWA veiksmus ir programas; 

pabrėžia, kad viena iš sąlygų siekiant 

išsaugoti stabilumą ir gerovę ES yra 

stabilumas ES kaimynystėje; todėl ragina 

Komisiją užtikrinti, kad pirmenybė būtų 

teikiama investicijoms į ES kaimynystės 

politiką siekiant remti pastangas, kuriomis 

sprendžiamos pagrindinės šios srities 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

pagrindinės šios srities problemos, t. y. 

migracijos, pabėgėlių ir vystymosi 

problemos pietinėse kaimyninėse šalyse ir 

nestabilumas rytinėse kaimyninėse šalyse, 

iš dalies kylantis dėl to, kad Rusijos 

užsienio politika neatitinka tarptautinių 

demokratijos ir žmogaus teisių standartų; 

pabrėžia, kad nauji politiniai prioritetai ir 

būsimi uždaviniai, su kuriais susiduria ES, 

pvz., saugumo ir gynybos srityje, turėtų 

būti finansuojami iš naujų asignavimų, o ne 

sumažinant esamoms politikos kryptims ir 

programoms, kurios yra ir sėkmingos, ir 

svarbios, pavyzdžiui, vystymosi politikai ir 

humanitarinei pagalbai bei kaimynystės 

politikai, skiriamas lėšas; be to, pabrėžia, 

kad saugumo ir vystymosi politika daro 

abipusę įtaką viena kitai, o saugumas – 

svarbi sąlyga norint sukurti veikiančią 

valstybę; 

problemos, t. y. migracijos, pabėgėlių ir 

vystymosi problemos pietinėse 

kaimyninėse šalyse ir nestabilumas 

rytinėse kaimyninėse šalyse, iš dalies 

kylantis dėl to, kad Rusijos užsienio 

politika neatitinka tarptautinių 

demokratijos ir žmogaus teisių standartų; 

pabrėžia, kad nauji politiniai prioritetai ir 

būsimi uždaviniai, su kuriais susiduria ES, 

pvz., saugumo ir gynybos srityje, turėtų 

būti finansuojami iš naujų asignavimų, o ne 

sumažinant esamoms politikos kryptims ir 

programoms, kurios yra ir sėkmingos, ir 

svarbios, pavyzdžiui, vystymosi politikai ir 

humanitarinei pagalbai bei kaimynystės 

politikai, skiriamas lėšas; be to, pabrėžia, 

kad saugumo ir vystymosi politika daro 

abipusę įtaką viena kitai, o saugumas – 

svarbi sąlyga norint sukurti veikiančią 

valstybę; 

Or. en 

 

 


