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Pozměňovací návrh  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 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že Evropa by měla 

nabídnout vyhlídky mladším generacím i 

podnikům zaměřeným na budoucnost, díky 

nimž bude EU úspěšnější na celosvětové 

scéně; je odhodlán výrazně posílit dva ze 

svých stěžejních programů, konkrétně 

rámcový program pro výzkum a program 

Erasmus +, které nejsou se současnými 

prostředky schopny uspokojit velmi 

vysokou poptávku ze strany vysoce 

kvalitních uchazečů; rozhodně podporuje 

zásadní navýšení zdrojů v boji proti 

nezaměstnanosti mladých lidí a při podpoře 

malých a středních podniků 

prostřednictvím navazujících programů 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí a Programu pro 

konkurenceschopnost podniků a malých a 

středních podniků (COSME); podporuje 

rovněž posílení Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF) 2.0; 

9. domnívá se, že Evropa by měla 

nabídnout vyhlídky mladším generacím i 

podnikům zaměřeným na budoucnost, díky 

nimž bude EU úspěšnější na celosvětové 

scéně; je odhodlán výrazně posílit dva ze 

svých stěžejních programů, konkrétně 

rámcový program pro výzkum a program 

Erasmus +, které nejsou se současnými 

prostředky schopny uspokojit velmi 

vysokou poptávku ze strany vysoce 

kvalitních uchazečů; rozhodně podporuje 

zásadní navýšení zdrojů v boji proti 

nezaměstnanosti mladých lidí a při podpoře 

malých a středních podniků 

prostřednictvím navazujících programů 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí a Programu pro 

konkurenceschopnost podniků a malých a 

středních podniků (COSME); podporuje 

rovněž posílení Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF) 2.0; zdůrazňuje, že 

financování výše uvedených programů by 

se mělo rovněž zaměřit na řešení 

problému „odlivu mozků“, který je 

způsoben nedostatkem příležitostí, a na 

udržitelný rozvoj a že by mělo být zajištěno 

řádné financování pro členské státy v jižní 

a východní Evropě; 
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