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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. mener, at Europa bør skabe 

muligheder for den yngre generation og for 

de fremtidsorienterede virksomheder, der 

gør EU mere succesrigt på den globale 

scene; er fast besluttet på væsentligt at 

opgradere to af flagskibsprogrammerne, 

nemlig rammeprogrammet for forskning og 

innovation og Erasmus+, der med de 

nuværende bevillinger ikke kan 

imødekomme den meget høje efterspørgsel 

i form af ansøgninger af bedste kvalitet; 

støtter ubetinget en væsentlig forhøjelse af 

bevillingerne til bekæmpelse af 

ungdomsarbejdsløsheden og til små og 

mellemstore virksomheder gennem de 

programmer, der skal efterfølge 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og 

programmet for virksomheders 

konkurrenceevne og små og mellemstore 

virksomheder (Cosme); støtter ligeledes en 

styrkelse af Connecting Europe-faciliteten 

(CEF) 2.0; 

9. mener, at Europa bør skabe 

muligheder for den yngre generation og for 

de fremtidsorienterede virksomheder, der 

gør EU mere succesrigt på den globale 

scene; er fast besluttet på væsentligt at 

opgradere to af flagskibsprogrammerne, 

nemlig rammeprogrammet for forskning og 

innovation og Erasmus+, der med de 

nuværende bevillinger ikke kan 

imødekomme den meget høje efterspørgsel 

i form af ansøgninger af bedste kvalitet; 

støtter ubetinget en væsentlig forhøjelse af 

bevillingerne til bekæmpelse af 

ungdomsarbejdsløsheden og til små og 

mellemstore virksomheder gennem de 

programmer, der skal efterfølge 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og 

programmet for virksomheders 

konkurrenceevne og små og mellemstore 

virksomheder (Cosme); støtter ligeledes en 

styrkelse af Connecting Europe-faciliteten 

(CEF) 2.0; understreger, at finansieringen 

af ovennævnte programmer også bør 

fokusere på at tackle hjerneflugt som 

følge af manglende muligheder og 

bæredygtig udvikling, og at der skal sikres 

passende finansiering til medlemsstater i 
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Syd- og Østeuropa; 

Or. en 

 

 


