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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: Pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că Europa ar trebui să 

ofere perspective tinerei generații și 

întreprinderilor orientate spre viitor, care 

contribuie la succesul UE pe scena 

mondială; este hotărât să majoreze în mod 

substanțial bugetul a două dintre 

programele sale emblematice, și anume 

Programul-cadru de cercetare și Erasmus 

+, care nu pot satisface, cu mijloacele de 

care dispun în prezent, cererea extrem de 

semnificativă, cu candidaturi de foarte 

mare calitate; susține cu tărie sprijinul său 

pentru majorarea substanțială a resurselor 

destinate combaterii șomajului în rândul 

tinerilor și pentru acordarea de sprijin 

întreprinderilor mici și mijlocii, prin 

intermediul programelor care vor urma 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” 

și Programului pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii (COSME); sprijină, de asemenea, 

consolidarea Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE) 2.0; 

9. consideră că Europa ar trebui să 

ofere perspective tinerei generații și 

întreprinderilor orientate spre viitor, care 

contribuie la succesul UE pe scena 

mondială; este hotărât să majoreze în mod 

substanțial bugetul a două dintre 

programele sale emblematice, și anume 

Programul-cadru de cercetare și Erasmus 

+, care nu pot satisface, cu mijloacele de 

care dispun în prezent, cererea extrem de 

semnificativă, cu candidaturi de foarte 

mare calitate; rămâne neclintit în sprijinul 

său pentru majorarea substanțială a 

resurselor destinate combaterii șomajului 

în rândul tinerilor și pentru acordarea de 

sprijin întreprinderilor mici și mijlocii, prin 

intermediul programelor care vor urma 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” 

și Programului pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii (COSME); sprijină, de asemenea, 

consolidarea Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE) 2.0; 2.0; 

subliniază că finanțarea programelor de 

mai sus ar trebui să se concentreze și pe 

oprirea „exodului de creiere” creat de 

lipsa de oportunități și pe dezvoltarea 

durabilă și că ar trebui asigurată 
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finanțare adecvată pentru statele membre 

din sudul și estul Europei; 

Or. en 

 

 


