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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 

προσφέρει προοπτικές στη νέα γενιά 

καθώς και στις μελλοντοστραφείς 

επιχειρήσεις που καθιστούν την ΕΕ 

επιτυχέστερη στην παγκόσμια σκηνή· είναι 

αποφασισμένο να ενισχύσει σημαντικά δύο 

από τα εμβληματικά του προγράμματα, 

συγκεκριμένα το πρόγραμμα-πλαίσιο για 

την έρευνα και το Erasmus+, τα οποία, με 

τα μέσα που διαθέτουν σήμερα, δεν 

μπορούν να ικανοποιήσουν την πολύ 

μεγάλη ζήτηση από υποψήφιους με υψηλά 

προσόντα· συνεχίζει να υποστηρίζει 

σθεναρά την ουσιαστική αύξηση των 

πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας 

των νέων και για τη στήριξη των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των 

διαδόχων προγραμμάτων της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων και του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME)· 

υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ) 2.0· 

9. πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 

προσφέρει προοπτικές στη νέα γενιά 

καθώς και στις μελλοντοστραφείς 

επιχειρήσεις που καθιστούν την ΕΕ 

επιτυχέστερη στην παγκόσμια σκηνή· είναι 

αποφασισμένο να ενισχύσει σημαντικά δύο 

από τα εμβληματικά του προγράμματα, 

συγκεκριμένα το πρόγραμμα-πλαίσιο για 

την έρευνα και το Erasmus+, τα οποία, με 

τα μέσα που διαθέτουν σήμερα, δεν 

μπορούν να ικανοποιήσουν την πολύ 

μεγάλη ζήτηση από υποψήφιους με υψηλά 

προσόντα· συνεχίζει να υποστηρίζει 

σθεναρά την ουσιαστική αύξηση των 

πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας 

των νέων και για τη στήριξη των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των 

διαδόχων προγραμμάτων της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων και του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME)· 

υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ) 2.0· τονίζει ότι η χρηματοδότηση 

των ανωτέρω προγραμμάτων θα πρέπει 

επίσης να εστιαστεί στην αντιμετώπιση 
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της διαρροής εγκεφάλων, η οποία 

δημιουργείται από την έλλειψη 

ευκαιριών, και στη βιώσιμη ανάπτυξη, 

και ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

κατάλληλη χρηματοδότηση για τα κράτη 

μέλη στη νότια και ανατολική Ευρώπη· 

Or. en 

 

 


