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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. vyjadruje obavy nad čoraz hrozivejšou 

pravdepodobnosťou prírodných katastrof 

vedúcich k masívnej migrácii a 

vyžadujúcich naliehavú potrebu pomôcť 

novému druhu vysídlených osôb; 

17. vyjadruje obavy nad čoraz hrozivejšou 

pravdepodobnosťou prírodných katastrof 

vedúcich k masívnej migrácii a 

vyžadujúcich naliehavú potrebu pomôcť 

novému druhu utečencov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

12. pripomína, že dlhodobým cieľom 

rozvojovej spolupráce musí byť vytvorenie 

podmienok na trvalo udržateľný 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje preto, že 

treba určiť potreby a stratégie, zabezpečiť 

diverzifikáciu a pripraviť sa 

na liberalizáciu prostredníctvom zvýšenia 

výroby, dodávateľskej a obchodnej 

kapacity, ako aj zlepšenia schopnosti 

najmenej rozvinutých krajín prilákať 

investície; 

12. pripomína, že dlhodobým cieľom 

rozvojovej spolupráce musí byť vytvorenie 

podmienok na trvalo udržateľný 

hospodársky rozvoj a spravodlivé 

prerozdelenie bohatstva; zdôrazňuje preto, 

že treba určiť potreby a stratégie najmenej 

rozvinutých krajín, zabezpečiť 

diverzifikáciu obchodu prostredníctvom 

zvýšenia spravodlivosti cien pre najmenej 

rozvinuté krajiny v prípade výrobnej 

kapacity a schopnosti prilákať investície, 

ktoré dodržiavajú normy Medzinárodnej 

organizácie práce a ochrany životného 

prostredia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. pripomína cieľ, ktorým je vymanenie sa 

z kategórie najmenej rozvinutých krajín, 

a poukazuje na rámec, ktorý bol stanovený 

na samite o RCT v septembri 2010, 

v záujme urýchlenia odstraňovania 

chudoby a vytvorenia udržateľného 

a inkluzívneho hospodárskeho rastu, 

dobrej správy verejných vecí a budovania 

kapacít;  

4. pripomína cieľ, ktorým je vymanenie sa 

z kategórie najmenej rozvinutých krajín, 

a poukazuje na rámec, ktorý bol stanovený 

na samite o RCT v septembri 2010, 

v záujme urýchlenia odstraňovania 

chudoby a vytvorenia udržateľného 

hospodárskeho rozvoja zameraného na 

skvalitnenie životných podmienok 

obyvateľov najmenej rozvinutých krajín, 

dobrej správy verejných vecí a budovania 

kapacít;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

J. keďže neexistuje výrazný rozvoj bez 

výraznej úlohy štátu na základe zvýšenej 

kapacity zapojiť sa do hospodárskeho 

rozvoja, tvorby blahobytu, súkromno-

verejných partnerstiev a riadne 

naplánovaných zahraničných investícií,   

J. keďže neexistuje výrazný rozvoj bez 

výraznej úlohy štátu na základe zvýšenej 

kapacity zapojiť sa do hospodárskeho 

rozvoja, tvorby blahobytu a spravodlivého 

rozdelenia bohatstva, súkromno-verejných 

partnerstiev a riadne naplánovaných 

zahraničných investícií, ktoré v plnej miere 

dodržiavajú pracovné normy 

Medzinárodnej organizácie práce a 

zásady ochrany životného prostredia,,   

Or. en 

 

 


