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12.3.2018 A8-0062/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis pred odsekom 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Hlavné priority rozpočtu EÚ na rok 2019 Udržateľná budúcnosť 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že prioritami rozpočtu 

EÚ na rok 2019 by mali byť rast, inovácie, 

konkurencieschopnosť, boj proti zmene 

klímy, prechod na energiu z obnoviteľných 

zdrojov, migrácia a bezpečnosť; 

4. domnieva sa, že prioritami rozpočtu 

EÚ na rok 2019 by mali byť rast, inovácie, 

konkurencieschopnosť, bezpečnosť, boj 

proti zmene klímy, prechod na energiu z 

obnoviteľných zdrojov a migrácia; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. domnieva sa, že agentúram, 

programom a politikám EÚ, ktoré sa 

podieľajú na riadení migračných tokov a 

tokov utečencov a kontrole hraníc alebo s 

nimi súvisia, by sa mali poskytnúť 

primerané finančné prostriedky a ľudské 

zdroje na zvládnutie súčasnej utečeneckej 

krízy, za ktorú by mali prevziať 

zodpovednosť aj členské štáty v súlade so 

zásadou rozdelenia zaťaženia a 

Ženevskými dohovormi; je presvedčený, že 

EÚ by v záujme nájdenia dlhodobého 

riešenia mala preukázať aj svoju vonkajšiu 

solidaritu, a to podporovaním podmienok 

pre mier a prosperitu v krajinách pôvodu a 

kladením väčšieho dôrazu na investície a 

rozvojové politiky, najmä prostredníctvom 

vykonávania Európskeho fondu pre trvalo 

udržateľný rozvoj (EFSD), nástroja 

rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroja 

humanitárnej pomoci; uznáva dôležitosť a 

nespornú hodnotu rozvojovej politiky, 

ktorej prioritami sú napríklad odstránenie 

chudoby, vzdelávanie, zdravotníctvo a 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že je 

potrebné podporiť činnosti a programy 

Agentúry OSN pre pomoc a prácu v 

prospech palestínskych utečencov; 

zdôrazňuje, že jednou z podmienok 

zachovania stability a prosperity v EÚ je 

stabilné susedstvo EÚ; vyzýva preto 

33. domnieva sa, že agentúram, 

programom a politikám EÚ, ktoré sa 

podieľajú na riadení migračných tokov a 

tokov utečencov a kontrole hraníc alebo s 

nimi súvisia, by sa mali poskytnúť 

primerané finančné prostriedky a ľudské 

zdroje na zvládnutie súčasnej utečeneckej 

krízy, za ktorú by mali prevziať 

zodpovednosť aj členské štáty v súlade so 

zásadou rozdelenia zaťaženia a 

Ženevskými dohovormi; je presvedčený, že 

EÚ by v záujme nájdenia dlhodobého 

riešenia mala preukázať aj svoju vonkajšiu 

solidaritu, a to podporovaním podmienok 

pre mier a prosperitu v krajinách pôvodu a 

kladením väčšieho dôrazu na investície a 

rozvojové politiky, najmä prostredníctvom 

vykonávania Európskeho fondu pre trvalo 

udržateľný rozvoj (EFSD), nástroja 

rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroja 

humanitárnej pomoci; uznáva dôležitosť a 

nespornú hodnotu rozvojovej politiky, 

ktorej prioritami sú napríklad odstránenie 

chudoby, vzdelávanie, zdravotníctvo a 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že je 

potrebné podporiť činnosti a programy 

Agentúry OSN pre pomoc a prácu v 

prospech palestínskych utečencov; 

zdôrazňuje, že jednou z podmienok 

zachovania stability a prosperity v EÚ je 

stabilné susedstvo EÚ; vyzýva preto 
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Komisiu, aby zabezpečila, že sa 

uprednostnia investície v susedstve EÚ s 

cieľom podporiť úsilie zamerané na 

riešenie hlavných problémov, ktorým táto 

oblasť čelí – výziev spojených s migráciou, 

utečencami a rozvojom v krajinách južného 

susedstva a nestability v krajinách 

východného susedstva, ktorá je čiastočne 

dôsledkom ruskej zahraničnej politiky, 

ktorá nie je v súlade s medzinárodným 

právom a normami demokracie a ľudských 

práv; zdôrazňuje, že nové politické priority 

a budúce výzvy pre EÚ, napríklad v oblasti 

bezpečnosti a obrany, by sa mali 

financovať z nových rozpočtových 

prostriedkov, a nie znížením existujúcich 

úspešných a dôležitých politík a 

programov, napríklad v oblasti rozvojovej 

a humanitárnej pomoci alebo susedskej 

politiky; okrem toho zdôrazňuje, že 

bezpečnostná a rozvojová politika sa 

vzájomne ovplyvňujú a že bezpečnosť je 

dôležitou podmienkou vybudovania 

fungujúceho štátu; 

Komisiu, aby zabezpečila, že sa 

uprednostnia investície v susedstve EÚ s 

cieľom podporiť úsilie zamerané na 

riešenie hlavných problémov, ktorým táto 

oblasť čelí – výziev spojených s migráciou, 

utečencami a rozvojom v krajinách južného 

susedstva a nestability v krajinách 

východného susedstva, ktorá je čiastočne 

dôsledkom ruskej zahraničnej politiky, 

ktorá nie je v súlade s medzinárodným 

právom a normami demokracie a ľudských 

práv; zdôrazňuje, že nové politické priority 

a budúce výzvy pre EÚ, napríklad v oblasti 

bezpečnosti a obrany, by sa mali 

financovať z nových rozpočtových 

prostriedkov, a nie obmedzením 

existujúcich politík a programov, napríklad 

v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci 

alebo susedskej politiky; okrem toho 

zdôrazňuje, že bezpečnostná a rozvojová 

politika sa vzájomne ovplyvňujú a že 

bezpečnosť je dôležitou podmienkou 

vybudovania fungujúceho štátu; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. domnieva sa, že agentúram, 

programom a politikám EÚ, ktoré sa 

podieľajú na riadení migračných tokov a 

tokov utečencov a kontrole hraníc alebo s 

nimi súvisia, by sa mali poskytnúť 

primerané finančné prostriedky a ľudské 

zdroje na zvládnutie súčasnej utečeneckej 

krízy, za ktorú by mali prevziať 

zodpovednosť aj členské štáty v súlade so 

zásadou rozdelenia zaťaženia a 

Ženevskými dohovormi; je presvedčený, že 

EÚ by v záujme nájdenia dlhodobého 

riešenia mala preukázať aj svoju vonkajšiu 

solidaritu, a to podporovaním podmienok 

pre mier a prosperitu v krajinách pôvodu a 

kladením väčšieho dôrazu na investície a 

rozvojové politiky, najmä prostredníctvom 

vykonávania Európskeho fondu pre trvalo 

udržateľný rozvoj (EFSD), nástroja 

rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroja 

humanitárnej pomoci; uznáva dôležitosť a 

nespornú hodnotu rozvojovej politiky, 

ktorej prioritami sú napríklad odstránenie 

chudoby, vzdelávanie, zdravotníctvo a 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že je 

potrebné podporiť činnosti a programy 

Agentúry OSN pre pomoc a prácu v 

prospech palestínskych utečencov; 

zdôrazňuje, že jednou z podmienok 

zachovania stability a prosperity v EÚ je 

stabilné susedstvo EÚ; vyzýva preto 

33. domnieva sa, že agentúram, 

programom a politikám EÚ, ktoré sa 

podieľajú na riadení migračných tokov a 

tokov utečencov a kontrole hraníc alebo s 

nimi súvisia, by sa mali poskytnúť 

primerané finančné prostriedky a ľudské 

zdroje na zvládnutie súčasnej utečeneckej 

krízy, za ktorú by mali prevziať 

zodpovednosť aj členské štáty v súlade so 

zásadou rozdelenia zaťaženia a 

Ženevskými dohovormi; je presvedčený, že 

EÚ by v záujme nájdenia dlhodobého 

riešenia mala preukázať aj svoju vonkajšiu 

solidaritu, a to podporovaním podmienok 

pre mier a prosperitu v krajinách pôvodu a 

kladením väčšieho dôrazu na investície a 

rozvojové politiky, najmä prostredníctvom 

vykonávania Európskeho fondu pre trvalo 

udržateľný rozvoj (EFSD), nástroja 

rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroja 

humanitárnej pomoci; uznáva dôležitosť a 

nespornú hodnotu rozvojovej politiky, 

ktorej prioritami sú napríklad odstránenie 

chudoby, vzdelávanie, zdravotníctvo a 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že je 

potrebné podporiť činnosti a programy 

Agentúry OSN pre pomoc a prácu v 

prospech palestínskych utečencov; 

zdôrazňuje, že jednou z podmienok 

zachovania stability a prosperity v EÚ je 

stabilné susedstvo EÚ; vyzýva preto 
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Komisiu, aby zabezpečila, že sa 

uprednostnia investície v susedstve EÚ s 

cieľom podporiť úsilie zamerané na 

riešenie hlavných problémov, ktorým táto 

oblasť čelí – výziev spojených s migráciou, 

utečencami a rozvojom v krajinách južného 

susedstva a nestability v krajinách 

východného susedstva, ktorá je čiastočne 

dôsledkom ruskej zahraničnej politiky, 

ktorá nie je v súlade s medzinárodným 

právom a normami demokracie a ľudských 

práv; zdôrazňuje, že nové politické priority 

a budúce výzvy pre EÚ, napríklad v oblasti 

bezpečnosti a obrany, by sa mali 

financovať z nových rozpočtových 

prostriedkov, a nie znížením existujúcich 

úspešných a dôležitých politík a 

programov, napríklad v oblasti rozvojovej 

a humanitárnej pomoci alebo susedskej 

politiky; okrem toho zdôrazňuje, že 

bezpečnostná a rozvojová politika sa 

vzájomne ovplyvňujú a že bezpečnosť je 

dôležitou podmienkou vybudovania 

fungujúceho štátu; 

Komisiu, aby zabezpečila, že sa 

uprednostnia investície v susedstve EÚ s 

cieľom podporiť úsilie zamerané na 

riešenie hlavných problémov, ktorým táto 

oblasť čelí – výziev spojených s migráciou, 

utečencami a rozvojom v krajinách južného 

susedstva a nestability v krajinách 

východného susedstva, ktorá je čiastočne 

dôsledkom ruskej zahraničnej politiky, 

ktorá nie je v súlade s medzinárodným 

právom a normami demokracie a ľudských 

práv; zdôrazňuje, že nové politické priority 

a budúce výzvy pre EÚ, napríklad v oblasti 

bezpečnosti a obrany, by sa mali 

financovať z nových rozpočtových 

prostriedkov, a nie obmedzením 

existujúcich úspešných a dôležitých politík 

a programov, napríklad v oblasti 

rozvojovej a humanitárnej pomoci alebo 

susedskej politiky; okrem toho zdôrazňuje, 

že bezpečnostné a rozvojové politiky sa 

vzájomne ovplyvňujú a že obe sú 

dôležitými podmienkami vybudovania 

fungujúceho štátu, ako aj fungujúcich 

administratívnych štruktúr bez korupcie a 

minimálnych noriem v sociálnej, 

zdravotníckej a hospodárskej sfére; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. domnieva sa, že agentúram, 

programom a politikám EÚ, ktoré sa 

podieľajú na riadení migračných tokov a 

tokov utečencov a kontrole hraníc alebo s 

nimi súvisia, by sa mali poskytnúť 

primerané finančné prostriedky a ľudské 

zdroje na zvládnutie súčasnej utečeneckej 

krízy, za ktorú by mali prevziať 

zodpovednosť aj členské štáty v súlade so 

zásadou rozdelenia zaťaženia a 

Ženevskými dohovormi; je presvedčený, že 

EÚ by v záujme nájdenia dlhodobého 

riešenia mala preukázať aj svoju vonkajšiu 

solidaritu, a to podporovaním podmienok 

pre mier a prosperitu v krajinách pôvodu a 

kladením väčšieho dôrazu na investície a 

rozvojové politiky, najmä prostredníctvom 

vykonávania Európskeho fondu pre trvalo 

udržateľný rozvoj (EFSD), nástroja 

rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroja 

humanitárnej pomoci; uznáva dôležitosť a 

nespornú hodnotu rozvojovej politiky, 

ktorej prioritami sú napríklad odstránenie 

chudoby, vzdelávanie, zdravotníctvo a 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že je 

potrebné podporiť činnosti a programy 

Agentúry OSN pre pomoc a prácu v 

prospech palestínskych utečencov; 

zdôrazňuje, že jednou z podmienok 

zachovania stability a prosperity v EÚ je 

stabilné susedstvo EÚ; vyzýva preto 

33. domnieva sa, že agentúram, 

programom a politikám EÚ, ktoré sa 

podieľajú na riadení migračných tokov a 

tokov utečencov a kontrole hraníc alebo s 

nimi súvisia, by sa mali poskytnúť 

primerané finančné prostriedky a ľudské 

zdroje na zvládnutie súčasnej utečeneckej 

krízy, za ktorú by mali prevziať 

zodpovednosť aj členské štáty v súlade so 

zásadou rozdelenia zaťaženia a 

Ženevskými dohovormi; je presvedčený, že 

EÚ by v záujme nájdenia dlhodobého 

riešenia mala preukázať aj svoju vonkajšiu 

solidaritu, a to podporovaním podmienok 

pre mier a prosperitu v krajinách pôvodu a 

kladením väčšieho dôrazu na investície a 

rozvojové politiky, najmä prostredníctvom 

vykonávania Európskeho fondu pre trvalo 

udržateľný rozvoj (EFSD), nástroja 

rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroja 

humanitárnej pomoci; uznáva dôležitosť a 

nespornú hodnotu rozvojovej politiky, 

ktorej prioritami sú napríklad odstránenie 

chudoby, vzdelávanie, zdravotníctvo a 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že je 

potrebné podporiť činnosti a programy 

agentúry UNRWA; zdôrazňuje, že jednou z 

podmienok zachovania stability a 

prosperity v EÚ je stabilné susedstvo EÚ; 

vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, že 

sa uprednostnia investície v susedstve EÚ s 
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Komisiu, aby zabezpečila, že sa 

uprednostnia investície v susedstve EÚ s 

cieľom podporiť úsilie zamerané na 

riešenie hlavných problémov, ktorým táto 

oblasť čelí – výziev spojených s migráciou, 

utečencami a rozvojom v krajinách južného 

susedstva a nestability v krajinách 

východného susedstva, ktorá je čiastočne 

dôsledkom ruskej zahraničnej politiky, 

ktorá nie je v súlade s medzinárodným 

právom a normami demokracie a ľudských 

práv; zdôrazňuje, že nové politické priority 

a budúce výzvy pre EÚ, napríklad v oblasti 

bezpečnosti a obrany, by sa mali 

financovať z nových rozpočtových 

prostriedkov, a nie znížením existujúcich 

úspešných a dôležitých politík a 

programov, napríklad v oblasti rozvojovej 

a humanitárnej pomoci alebo susedskej 

politiky; okrem toho zdôrazňuje, že 

bezpečnostná a rozvojová politika sa 

vzájomne ovplyvňujú a že bezpečnosť je 

dôležitou podmienkou vybudovania 

fungujúceho štátu; 

cieľom podporiť úsilie zamerané na 

riešenie hlavných problémov, ktorým táto 

oblasť čelí – výziev spojených s migráciou, 

utečencami a rozvojom v krajinách južného 

susedstva a nestability v krajinách 

východného susedstva, ktorá je čiastočne 

dôsledkom ruskej zahraničnej politiky, 

ktorá nie je v súlade s medzinárodným 

právom a normami demokracie a ľudských 

práv; zdôrazňuje, že nové politické priority 

a budúce výzvy pre EÚ, napríklad v oblasti 

bezpečnosti a obrany, by sa mali 

financovať z nových rozpočtových 

prostriedkov, a nie obmedzením 

existujúcich úspešných a dôležitých politík 

a programov, napríklad v oblasti 

rozvojovej a humanitárnej pomoci alebo 

susedskej politiky; okrem toho zdôrazňuje, 

že bezpečnostná a rozvojová politika sa 

vzájomne ovplyvňujú a že bezpečnosť je 

dôležitou podmienkou vybudovania 

fungujúceho štátu; 

Or. en 

 

 


