
 

AM\1166837SL.docx  PE624.170v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

22.10.2018 A8-0313/41/rev 

Predlog spremembe  41/rev 

Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da državljani Evrope 

pričakujejo, da si bo Unija na vso moč 

prizadevala zagotavljati gospodarsko rast 

in spodbujati enakomerno ustvarjanje 

delovnih mest v vseh regijah; opozarja, da 

so za uresničitev pričakovanj potrebne 

naložbe v raziskave in inovacije, 

digitalizacijo, izobraževanje, 

infrastrukturo, mala in srednja podjetja ter 

spodbujanje zaposlovanja, zlasti med 

mladimi Evropejci; ne odobrava, da Svet 

znova predlaga zmanjšanje sredstev za 

programe, ki so namenjeni povečanju 

konkurenčnosti in inovativnosti 

gospodarstva Unije; poudarja tudi, da 

zanimanje za večino teh programov, na 

primer za Obzorje 2020, precej presega 

njihove zmožnosti, zaradi česar prihaja do 

neprimerne uporabe virov, številni izvrstni 

projekti pa ne prejmejo sredstev; prav tako 

spominja na dejstvo, da programi, kot so 

Erasmus+, Obzorje 2020 in Program za 

konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 

podjetja (COSME), nazorno prikazujejo, 

kakšne so prednosti sodelovanja v Uniji, 

ter pomagajo pri oblikovanju občutka 

evropske pripadnosti; zato se je odločil, da 

bo občutno povečal sredstva za Erasmus+ 

in okrepil programe, ki prispevajo h 

gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 

mest, med drugim Obzorje 2020, 

Instrument za povezovanje Evrope ter 
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COSME; ki niso povezani z izdatki za obrambo ali 

povečevanjem naše odvisnosti od fosilnih 

goriv, ter COSME; 

Or. en 

 

 


