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Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че Европа следва да 

предлага перспективи за младото 

поколение, както и за ориентираните 

към бъдещето предприятия, които носят 

повече успех за ЕС на световната сцена; 

е решен да разшири значително обхвата 

на две от водещите програми на ЕС, а 

именно рамковата програма за научни 

изследвания и иновации и програмата 

„Еразъм+“, които с понастоящем 

наличните си средства не могат да 

покрият доста голямото търсене, в 

основата на което са заявления с много 

високо качество; изразява твърда 

подкрепа за значително увеличаване на 

ресурсите за борба с младежката 

безработица и по отношение на 

подкрепата за малките и средните 

предприятия чрез програмите – 

наследници на инициативата за 

младежка заетост, и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME); подкрепя също 

укрепването на Механизма за свързване 

на Европа (МСЕ) 2.0; 

9. счита, че Европа следва да 

предлага перспективи за младото 

поколение, както и за ориентираните 

към бъдещето предприятия, които носят 

повече успех за ЕС на световната сцена; 

е решен да разшири значително обхвата 

на две от водещите програми на ЕС, а 

именно рамковата програма за научни 

изследвания и иновации и програмата 

„Еразъм+“, които с понастоящем 

наличните си средства не могат да 

покрият доста голямото търсене, в 

основата на което са заявления с много 

високо качество; изразява твърда 

подкрепа за значително увеличаване на 

ресурсите за борба с младежката 

безработица и по отношение на 

подкрепата за малките и средните 

предприятия чрез програмите – 

наследници на инициативата за 

младежка заетост, и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME); подкрепя също 

укрепването на Механизма за свързване 

на Европа (МСЕ) 2.0; подчертава, че 

финансирането на горепосочените 
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програми следва също така да 

постави акцент върху 

предотвратяването на изтичането 

на мозъци, породено от недостига на 

възможности, и върху устойчивото 

развитие, както и че следва да бъде 

осигурено подходящо финансиране за 

държавите членки от Южна и 

Източна Европа; 

Or. en 

 

 


