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Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. domnieva sa, že Európa by mala 

ponúkať vyhliadky mladším generáciám, 

ako aj na budúcnosť orientovaným 

podnikom, vďaka ktorým je EÚ úspešná na 

celosvetovej úrovni; je odhodlaný výrazne 

posilniť dva svoje vlajkové programy, 

konkrétne rámcový program pre výskum a 

program Erasmus+, ktorým súčasné 

prostriedky neumožňujú uspokojiť veľmi 

vysoký dopyt zo strany veľmi kvalitných 

uchádzačov; pevne trvá na svojej podpore 

výrazného zvýšenia zdrojov na boj proti 

nezamestnanosti mladých ľudí a na pomoc 

malým a stredným podnikom 

prostredníctvom programov nadväzujúcim 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí a Programu pre 

konkurencieschopnosť podnikov a MSP 

(COSME); podporuje tiež zvýšenie 

prostriedkov na Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE) 2.0; 

9. domnieva sa, že Európa by mala 

ponúkať vyhliadky mladším generáciám, 

ako aj na budúcnosť orientovaným 

podnikom, vďaka ktorým je EÚ úspešná na 

celosvetovej úrovni; je odhodlaný výrazne 

posilniť dva svoje vlajkové programy, 

konkrétne rámcový program pre výskum a 

program Erasmus+, ktorým súčasné 

prostriedky neumožňujú uspokojiť veľmi 

vysoký dopyt zo strany veľmi kvalitných 

uchádzačov; pevne trvá na svojej podpore 

výrazného zvýšenia zdrojov na boj proti 

nezamestnanosti mladých ľudí a na pomoc 

malým a stredným podnikom 

prostredníctvom programov nadväzujúcich 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí a Programu pre 

konkurencieschopnosť podnikov a MSP 

(COSME); podporuje tiež zvýšenie 

prostriedkov na Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE) 2.0; zdôrazňuje, že 

financovanie týchto programov by sa 

malo zamerať aj na boj proti úniku 

mozgov, ktorý je spôsobený nedostatkom 

príležitostí, a na udržateľný rozvoj a že 

pre členské štáty v južnej a vo východnej 

Európe by sa malo zabezpečiť náležité 

financovanie; 
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