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Predlog spremembe  1 

Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Podnaslov pred odstavkom 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Prednostne naloge za proračun EU za leto 

2019 

Trajnostna prihodnost 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Predlog spremembe  2 

Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi morale biti prednostne 

naloge proračuna EU za 2019 rast, 

inovacije, konkurenčnost, boj proti 

podnebnim spremembam, prehod na 

energijo iz obnovljivih virov, migracije in 

varnost; 

4. meni, da bi morale biti prednostne 

naloge proračuna EU za 2019 rast, 

inovacije, konkurenčnost, varnost, boj 

proti podnebnim spremembam, prehod na 

energijo iz obnovljivih virov in migracije; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Predlog spremembe  3 

Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. meni, da bi bilo treba agencijam, 

programom in politikam EU, povezanim z 

obvladovanjem migracijskih in begunskih 

tokov ter mejnim nadzorom, zagotoviti 

zadostne finančne in človeške vire, da bi 

bili kos sedanji begunski krizi, 

odgovornost na tem področju pa bi morale 

v skladu z načeli delitve bremena in 

Ženevskih konvencij prevzeti tudi države 

članice; je prepričan, da bi morala EU, če 

želi najti dolgoročno rešitev, pokazati tudi 

zunanjo solidarnost pri spodbujanju 

pogojev za mir in blaginjo v državah 

izvora, in sicer z namenjanjem večjega 

poudarka naložbam in razvojni politiki, 

predvsem prek izvajanja Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD), 

instrumenta za financiranje razvojnega 

sodelovanja in instrumenta za humanitarno 

pomoč; priznava pomen in izstopajočo 

vrednost razvojne politike, med katere 

prednostnimi nalogami so izkoreninjenje 

revščine, izobraževanje, zdravje in 

gospodarski razvoj; poudarja, da je treba 

podpreti ukrepe in programe agencije 

UNRWA; poudarja, da je eden od pogojev 

za ohranitev stabilnosti in blaginje v EU 

stabilno sosedstvo EU; zato poziva 

Komisijo, naj prednostno obravnava 

naložbe v sosedstvu EU, da bi podprla 

prizadevanja za obravnavo najbolj perečih 

33. meni, da bi bilo treba agencijam, 

programom in politikam EU, povezanim z 

obvladovanjem migracijskih in begunskih 

tokov ter mejnim nadzorom, zagotoviti 

zadostne finančne in človeške vire, da bi 

bili kos sedanji begunski krizi, 

odgovornost na tem področju pa bi morale 

v skladu z načeli delitve bremena in 

Ženevskih konvencij prevzeti tudi države 

članice; je prepričan, da bi morala EU, če 

želi najti dolgoročno rešitev, pokazati tudi 

zunanjo solidarnost pri spodbujanju 

pogojev za mir in blaginjo v državah 

izvora, in sicer z namenjanjem večjega 

poudarka naložbam in razvojni politiki, 

predvsem prek izvajanja Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD), 

instrumenta za financiranje razvojnega 

sodelovanja in instrumenta za humanitarno 

pomoč; priznava pomen in izstopajočo 

vrednost razvojne politike, med katere 

prednostnimi nalogami so izkoreninjenje 

revščine, izobraževanje, zdravje in 

gospodarski razvoj; poudarja, da je treba 

podpreti ukrepe in programe agencije 

UNRWA; poudarja, da je eden od pogojev 

za ohranitev stabilnosti in blaginje v EU 

stabilno sosedstvo EU; zato poziva 

Komisijo, naj prednostno obravnava 

naložbe v sosedstvu EU, da bi podprla 

prizadevanja za obravnavo najbolj perečih 
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vprašanj v tem območju, namreč migracije, 

begunskih izzivov in razvoja južnega 

sosedstva, pa tudi nestabilnosti v 

vzhodnem sosedstvu, ki jo gre delno 

pripisati ruski zunanji politiki, ki ni v 

skladu z mednarodnim pravom ter 

demokratičnimi standardi in standardi na 

področju človekovih pravic; poudarja, da 

bi bilo treba nove politične prednostne 

naloge in bodoče izzive za EU, kot sta 

varnost in obramba, financirati s svežimi 

sredstvi, ne pa z zmanjševanjem sredstev 

za obstoječe – pomembne in uspešne – 

politike in programe, kot sta razvojna in 

humanitarna pomoč in sosedska politika; 

prav tako poudarja, da varnostna in 

razvojna politika vplivata druga na drugo 

in da je varnost pomemben pogoj za 

vzpostavitev delujoče države; 

vprašanj v tem območju, namreč migracije, 

begunskih izzivov in razvoja južnega 

sosedstva, pa tudi nestabilnosti v 

vzhodnem sosedstvu, ki jo gre delno 

pripisati ruski zunanji politiki, ki ni v 

skladu z mednarodnim pravom ter 

demokratičnimi standardi in standardi na 

področju človekovih pravic; poudarja, da 

bi bilo treba nove politične prednostne 

naloge in bodoče izzive za EU, kot sta 

varnost in obramba, financirati s svežimi 

sredstvi, ne pa z zmanjševanjem sredstev 

za obstoječe politike in programe, kot sta 

razvojna in humanitarna pomoč in 

sosedska politika; prav tako poudarja, da 

varnostna in razvojna politika vplivata 

druga na drugo in da je varnost pomemben 

pogoj za vzpostavitev delujoče države; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Predlog spremembe  4 

Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. meni, da bi bilo treba agencijam, 

programom in politikam EU, povezanim z 

obvladovanjem migracijskih in begunskih 

tokov ter mejnim nadzorom, zagotoviti 

zadostne finančne in človeške vire, da bi 

bili kos sedanji begunski krizi, 

odgovornost na tem področju pa bi morale 

v skladu z načeli delitve bremena in 

Ženevskih konvencij prevzeti tudi države 

članice; je prepričan, da bi morala EU, če 

želi najti dolgoročno rešitev, pokazati tudi 

zunanjo solidarnost pri spodbujanju 

pogojev za mir in blaginjo v državah 

izvora, in sicer z namenjanjem večjega 

poudarka naložbam in razvojni politiki, 

predvsem prek izvajanja Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD), 

instrumenta za financiranje razvojnega 

sodelovanja in instrumenta za humanitarno 

pomoč; priznava pomen in izstopajočo 

vrednost razvojne politike, med katere 

prednostnimi nalogami so izkoreninjenje 

revščine, izobraževanje, zdravje in 

gospodarski razvoj; poudarja, da je treba 

podpreti ukrepe in programe agencije 

UNRWA; poudarja, da je eden od pogojev 

za ohranitev stabilnosti in blaginje v EU 

stabilno sosedstvo EU; zato poziva 

Komisijo, naj prednostno obravnava 

naložbe v sosedstvu EU, da bi podprla 

prizadevanja za obravnavo najbolj perečih 

33. meni, da bi bilo treba agencijam, 

programom in politikam EU, povezanim z 

obvladovanjem migracijskih in begunskih 

tokov ter mejnim nadzorom, zagotoviti 

zadostne finančne in človeške vire, da bi 

bili kos sedanji begunski krizi, 

odgovornost na tem področju pa bi morale 

v skladu z načeli delitve bremena in 

Ženevskih konvencij prevzeti tudi države 

članice; je prepričan, da bi morala EU, če 

želi najti dolgoročno rešitev, pokazati tudi 

zunanjo solidarnost pri spodbujanju 

pogojev za mir in blaginjo v državah 

izvora, in sicer z namenjanjem večjega 

poudarka naložbam in razvojni politiki, 

predvsem prek izvajanja Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD), 

instrumenta za financiranje razvojnega 

sodelovanja in instrumenta za humanitarno 

pomoč; priznava pomen in izstopajočo 

vrednost razvojne politike, med katere 

prednostnimi nalogami so izkoreninjenje 

revščine, izobraževanje, zdravje in 

gospodarski razvoj; poudarja, da je treba 

podpreti ukrepe in programe agencije 

UNRWA; poudarja, da je eden od pogojev 

za ohranitev stabilnosti in blaginje v EU 

stabilno sosedstvo EU; zato poziva 

Komisijo, naj prednostno obravnava 

naložbe v sosedstvu EU, da bi podprla 

prizadevanja za obravnavo najbolj perečih 
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vprašanj v tem območju, namreč migracije, 

begunskih izzivov in razvoja južnega 

sosedstva, pa tudi nestabilnosti v 

vzhodnem sosedstvu, ki jo gre delno 

pripisati ruski zunanji politiki, ki ni v 

skladu z mednarodnim pravom ter 

demokratičnimi standardi in standardi na 

področju človekovih pravic; poudarja, da 

bi bilo treba nove politične prednostne 

naloge in bodoče izzive za EU, kot sta 

varnost in obramba, financirati s svežimi 

sredstvi, ne pa z zmanjševanjem sredstev 

za obstoječe – pomembne in uspešne – 

politike in programe, kot sta razvojna in 

humanitarna pomoč in sosedska politika; 

prav tako poudarja, da varnostna in 

razvojna politika vplivata druga na drugo 

in da je varnost pomemben pogoj za 

vzpostavitev delujoče države; 

vprašanj v tem območju, namreč migracije, 

begunskih izzivov in razvoja južnega 

sosedstva, pa tudi nestabilnosti v 

vzhodnem sosedstvu, ki jo gre delno 

pripisati ruski zunanji politiki, ki ni v 

skladu z mednarodnim pravom ter 

demokratičnimi standardi in standardi na 

področju človekovih pravic; poudarja, da 

bi bilo treba nove politične prednostne 

naloge in bodoče izzive za EU, kot sta 

varnost in obramba, financirati s svežimi 

sredstvi, ne pa z zmanjševanjem sredstev 

za obstoječe – pomembne in uspešne – 

politike in programe, kot sta razvojna in 

humanitarna pomoč in sosedska politika; 

prav tako poudarja, da varnostna in 

razvojna politika vplivata druga na drugo 

in da sta obe pomemben pogoj za 

vzpostavitev delujoče države, pa tudi za 

delujočo upravno strukturo brez korupcije 

ter minimalne standarde v socialnih, 

zdravstvenih in gospodarskih sektorjih; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Predlog spremembe  5 

Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. meni, da bi bilo treba agencijam, 

programom in politikam EU, povezanim z 

obvladovanjem migracijskih in begunskih 

tokov ter mejnim nadzorom, zagotoviti 

zadostne finančne in človeške vire, da bi 

bili kos sedanji begunski krizi, 

odgovornost na tem področju pa bi morale 

v skladu z načeli delitve bremena in 

Ženevskih konvencij prevzeti tudi države 

članice; je prepričan, da bi morala EU, če 

želi najti dolgoročno rešitev, pokazati tudi 

zunanjo solidarnost pri spodbujanju 

pogojev za mir in blaginjo v državah 

izvora, in sicer z namenjanjem večjega 

poudarka naložbam in razvojni politiki, 

predvsem prek izvajanja Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD), 

instrumenta za financiranje razvojnega 

sodelovanja in instrumenta za humanitarno 

pomoč; priznava pomen in izstopajočo 

vrednost razvojne politike, med katere 

prednostnimi nalogami so izkoreninjenje 

revščine, izobraževanje, zdravje in 

gospodarski razvoj; poudarja, da je treba 

podpreti ukrepe in programe agencije 

UNRWA; poudarja, da je eden od pogojev 

za ohranitev stabilnosti in blaginje v EU 

stabilno sosedstvo EU; zato poziva 

Komisijo, naj prednostno obravnava 

naložbe v sosedstvu EU, da bi podprla 

prizadevanja za obravnavo najbolj perečih 

33. meni, da bi bilo treba agencijam, 

programom in politikam EU, povezanim z 

obvladovanjem migracijskih in begunskih 

tokov ter mejnim nadzorom, zagotoviti 

zadostne finančne in človeške vire, da bi 

bili kos sedanji begunski krizi, 

odgovornost na tem področju pa bi morale 

v skladu z načeli delitve bremena in 

Ženevskih konvencij prevzeti tudi države 

članice; je prepričan, da bi morala EU, če 

želi najti dolgoročno rešitev, pokazati tudi 

zunanjo solidarnost pri spodbujanju 

pogojev za mir in blaginjo v državah 

izvora, in sicer z namenjanjem večjega 

poudarka naložbam in razvojni politiki, 

predvsem prek izvajanja Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD), 

instrumenta za financiranje razvojnega 

sodelovanja in instrumenta za humanitarno 

pomoč; priznava pomen in izstopajočo 

vrednost razvojne politike, med katere 

prednostnimi nalogami so izkoreninjenje 

revščine, izobraževanje, zdravje in 

gospodarski razvoj; poudarja, da je treba 

podpreti ukrepe in programe UNRWA; 

poudarja, da je eden od pogojev za 

ohranitev stabilnosti in blaginje v EU 

stabilno sosedstvo EU; zato poziva 

Komisijo, naj prednostno obravnava 

naložbe v sosedstvu EU, da bi podprla 

prizadevanja za obravnavo najbolj perečih 
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vprašanj v tem območju, namreč migracije, 

begunskih izzivov in razvoja južnega 

sosedstva, pa tudi nestabilnosti v 

vzhodnem sosedstvu, ki jo gre delno 

pripisati ruski zunanji politiki, ki ni v 

skladu z mednarodnim pravom ter 

demokratičnimi standardi in standardi na 

področju človekovih pravic; poudarja, da 

bi bilo treba nove politične prednostne 

naloge in bodoče izzive za EU, kot sta 

varnost in obramba, financirati s svežimi 

sredstvi, ne pa z zmanjševanjem sredstev 

za obstoječe – pomembne in uspešne – 

politike in programe, kot sta razvojna in 

humanitarna pomoč in sosedska politika; 

prav tako poudarja, da varnostna in 

razvojna politika vplivata druga na drugo 

in da je varnost pomemben pogoj za 

vzpostavitev delujoče države; 

vprašanj v tem območju, namreč migracije, 

begunskih izzivov in razvoja južnega 

sosedstva, pa tudi nestabilnosti v 

vzhodnem sosedstvu, ki jo gre delno 

pripisati ruski zunanji politiki, ki ni v 

skladu z mednarodnim pravom ter 

demokratičnimi standardi in standardi na 

področju človekovih pravic; poudarja, da 

bi bilo treba nove politične prednostne 

naloge in bodoče izzive za EU, kot sta 

varnost in obramba, financirati s svežimi 

sredstvi, ne pa z zmanjševanjem sredstev 

za obstoječe – pomembne in uspešne – 

politike in programe, kot sta razvojna in 

humanitarna pomoč in sosedska politika; 

prav tako poudarja, da varnostna in 

razvojna politika vplivata druga na drugo 

in da je varnost pomemben pogoj za 

vzpostavitev delujoče države; 

Or. en 

 

 


