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Pozměňovací návrh  41/rev 

Xabier Benito Ziluaga 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. poukazuje na to, že občané Evropy 

očekávají, že se Unie všemožně vynasnaží 

zajistit hospodářský růst a podporovat 

vytváření pracovních míst, a to rovnou 

měrou ve všech svých regionech; 

podotýká, že naplnění těchto očekávání 

vyžaduje investice do výzkumu a inovací, 

digitalizace, vzdělávání, infrastruktury a 

malých a středních podniků a podporu 

zaměstnanosti, zejména u mladých lidí v 

Evropě; vyjadřuje nelibost nad tím, že 

Rada zase navrhuje škrty právě u těch 

programů, které mají učinit ekonomiku 

Unie konkurenceschopnější a inovativnější; 

zdůrazňuje navíc, že u mnoha z těchto 

programů – příkladem může být Horizont 

2020 – je velmi výrazný převis poptávky 

nad možnostmi financování, což 

představuje špatné využívání zdrojů a 

znamená to, že se nedostává financování 

pro spoustu skvělých projektů; upozorňuje 

rovněž na to, že programy jako Erasmus+, 

Horizont 2020 a Program pro 

konkurenceschopnost podniků a malých a 

středních podniků (COSME) jsou živoucí 

ukázkou toho, jaké výhody má pracovat 

společně v rámci celé Unie, a pomáhají 

vytvářet pocit evropské sounáležitosti; 

rozhodl se proto výrazně zvýšit prostředky 

pro program Erasmus+ a posílit programy, 

které přispívají k růstu a vytváření 

pracovních míst, mj. Horizont 2020, 
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vytváření pracovních míst, a to rovnou 

měrou ve všech svých regionech; 

podotýká, že naplnění těchto očekávání 

vyžaduje investice do výzkumu a inovací, 
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Nástroj pro propojování Evropy (CEF) a 

COSME; 

Nástroje pro propojování Evropy (CEF), 

které nesouvisejí s výdaji na obranu nebo 

se zvyšováním naší závislosti na fosilních 

palivech, a COSME; 

Or. en 

 

 


