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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Nirj Deva 

v mene skupiny ECR 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Štvrtá konferencia OSN o najmenej rozvinutých krajinách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 14a (nový)  

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  14a. zdôrazňuje postavenie Európskeho 
parlamentu a jeho kľúčovú úlohu v 
schvaľovaní rozpočtu EÚ na rozvoj;  je 
preto presvedčený, že Parlament by mal 
byť užšie zapojený do prípravy rozvojovej 
stratégie EÚ;  považuje preto za 
nevyhnutné, aby sa zaviedol mechanizmus 
poskytovania spätnej väzby; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Nirj Deva 

v mene skupiny ECR 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Štvrtá konferencia OSN o najmenej rozvinutých krajinách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1a. zdôrazňuje, že pomoc EÚ najmenej 
rozvinutým krajinám by sa mala 
zameriavať najmä na tvorbu bohatstva a 
rozvoj trhového hospodárstva, čo sú 
základné predpoklady odstránenia 
chudoby;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Nirj Deva 

v mene skupiny ECR 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Štvrtá konferencia OSN o najmenej rozvinutých krajinách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1a. žiada uprednostnenie hospodárskeho 
rastu ako kľúčového prvku rozvoja 
a znižovania celkovej chudoby v najmenej 
rozvinutých krajinách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Nirj Deva 

v mene skupiny ECR 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Štvrtá konferencia 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, súkromno-
verejných partnerstiev a riadne 
naplánovaných zahraničných investícií, 
keďže štát musí prevziať zodpovednosť za 
poskytnutie stability a právneho rámca,  

Or. en 

 
 


