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Predlog spremembe  77 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels, Xabier Benito 

Ziluaga, Kostas Hrisogonos (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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bi morala Evropa 

zagotavljati perspektivo mlajšim 

generacijam ter podjetjem, usmerjenim v 

prihodnost, saj je EU zaradi njih uspešnejša 

na svetovni ravni; je odločen, da bo znatno 

povečal sredstva za dva od svojih vodilnih 

programov, in sicer okvirni program za 

raziskave in program Erasmus+, ki s sedaj 

razpoložljivimi sredstvi ne moreta 

zadovoljiti zelo velikega povpraševanja 

izvrstnih kandidatov; vztraja pri svoji 

podpori znatnemu povečanju sredstev za 

boj proti brezposelnosti mladih in podpori 

malim in srednjim podjetjem, in sicer prek 

programov, ki bodo nasledili pobudo za 

zaposlovanje mladih in Program za 

konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 

podjetja (COSME); podpira tudi krepitev 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

2.0; 

9. meni, da bi morala Evropa 

zagotavljati perspektivo mlajšim 

generacijam ter podjetjem, usmerjenim v 

prihodnost, saj je EU zaradi njih uspešnejša 

na svetovni ravni; je odločen, da bo znatno 

povečal sredstva za dva od svojih vodilnih 

programov, in sicer okvirni program za 

raziskave in program Erasmus+, ki s sedaj 

razpoložljivimi sredstvi ne moreta 

zadovoljiti zelo velikega povpraševanja 

izvrstnih kandidatov; vztraja pri svoji 

podpori znatnemu povečanju sredstev za 

boj proti brezposelnosti mladih in podpori 

malim in srednjim podjetjem, in sicer prek 

programov, ki bodo nasledili pobudo za 

zaposlovanje mladih in Program za 

konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 

podjetja (COSME); podpira tudi krepitev 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

2.0; poudarja, da bi bilo treba finančna 

sredstva za omenjene programe uporabiti 

tudi za boj proti begu možganov, ki ga 

povzroča pomanjkanje priložnosti, in za 

trajnostni razvoj; poudarja še, da je treba 

zagotoviti zadostno financiranje za države 

članice iz južne in vzhodne Evrope; 
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