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Amendement  77 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van mening dat Europa 

toekomstperspectieven moet bieden aan de 

jongere generatie en aan de 

toekomstgerichte ondernemingen die de 

EU succesvoller maken op het 

wereldtoneel; is vastbesloten om twee EU-

vlaggenschipprogramma's, te weten het 

kaderprogramma voor onderzoek en 

Erasmus+, aanzienlijk uit te breiden, omdat 

met de huidige middelen niet kan worden 

ingespeeld op de zeer grote belangstelling 

en de aanvragen van topkwaliteit; blijft 

hard in zijn steun voor een substantiële 

verhoging van de middelen voor de 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de 

ondersteuning van kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) via de 

vervolgprogramma's van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het 

programma voor het concurrentievermogen 

van ondernemingen en voor kmo's 

(Cosme); is tevens voorstander van een 

versterking van de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF) 2.0;  

9. is van mening dat Europa 

toekomstperspectieven moet bieden aan de 

jongere generatie en aan de 

toekomstgerichte ondernemingen die de 

EU succesvoller maken op het 

wereldtoneel; is vastbesloten om twee EU-

vlaggenschipprogramma's, te weten het 

kaderprogramma voor onderzoek en 

Erasmus+, aanzienlijk uit te breiden, omdat 

met de huidige middelen niet kan worden 

ingespeeld op de zeer grote belangstelling 

en de aanvragen van topkwaliteit; blijft 

hard in zijn steun voor een substantiële 

verhoging van de middelen voor de 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de 

ondersteuning van kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's) via de 

vervolgprogramma's van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het 

programma voor het concurrentievermogen 

van ondernemingen en voor kmo's 

(Cosme); is tevens voorstander van een 

versterking van de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (CEF) 2.0;  

benadrukt dat de financiering van 

bovengenoemde programma's ook gericht 

moet zijn op de aanpak van de braindrain 
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die is ontstaan door het gebrek aan 

mogelijkheden, en op duurzame 

ontwikkeling, en dat er toereikende 

financiering moet worden gewaarborgd 

voor lidstaten in Zuid- en Oost-Europa; 

Or. en 

 

 


