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Pozmeňujúci návrh  41/rev 

Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na skutočnosť, že 

občania Európy od Únie očakávajú, že sa 

bude všemožne snažiť zabezpečiť 

hospodársky rast a podporovať tvorbu 

pracovných miest rovnako vo všetkých 

regiónoch; pripomína, že splnenie týchto 

očakávaní si vyžaduje investície do 

výskumu a inovácií, digitalizácie, 

vzdelávania, infraštruktúry a malých a 

stredných podnikov (MSP) a na podporu 

zamestnanosti, najmä medzi mladými 

ľuďmi v Európe; nesúhlasí s tým, že Rada 

opäť navrhuje škrty práve v tých 

programoch, ktoré majú zvyšovať 

konkurencieschopnosť a inovatívnosť 

hospodárstva Únie; okrem toho zdôrazňuje, 

že dopyt po mnohých z týchto programov, 

napríklad Horizont 2020, výrazne 

prevyšuje možnosti financovania, čo 

predstavuje slabé využívanie zdrojov a 

znamená, že mnoho vynikajúcich projektov 

nedostáva finančné prostriedky; poukazuje 

tiež na skutočnosť, že programy ako 

Erasmus+, Horizont 2020 a Program pre 

konkurencieschopnosť podnikov a MSP 

(COSME) sú živou ukážkou výhod, ktoré 

prináša spolupráca v rámci celej Únie, a 

pomáhajú vytvárať pocit európskej 

spolupatričnosti; rozhodol sa preto výrazne 

zvýšiť objem prostriedkov pre program 

Erasmus+ a posilniť programy, ktoré 

prispievajú k rastu a tvorbe pracovných 
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miest, okrem iného Horizont 2020, Nástroj 

na prepájanie Európy (NPE) a COSME; 

pracovných miest, okrem iného Horizont 

2020, zložky Nástroja na prepájanie 

Európy (CEF), ktoré nesúvisia s 

výdavkami na obranu ani so zvyšovaním 

našej závislosti od fosílnych palív, a 

program COSME; 

Or. en 
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