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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. úgy véli, hogy Európának olyan 

kilátásokat kell kínálnia a fiatalabb 

nemzedék és a jövőorientált vállalkozások 

számára, amelyek sikeresebbé teszik az 

EU-t a globális színtéren; eltökélt 

szándéka, hogy jelentősen bővítse két 

kiemelt programját, nevezetesen a kutatási 

keretprogramot és az Erasmus+ programot, 

amelyek a jelenlegi eszközeikkel nem 

tudnak eleget tenni a nagyon színvonalas 

jelentkezésekkel járó rendkívül nagy 

érdeklődésnek; szilárdan kiáll amellett, 

hogy jelentős mértékben növelni kell a 

fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliség elleni küzdelemre és a 

kis- és középvállalkozások támogatására 

szánt forrásokat az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés jogutód programjai és a 

vállalkozások versenyképességét és a kis- 

és középvállalkozásokat segítő program 

(COSME) révén; támogatja az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 2.0 

megerősítését is; 

9. úgy véli, hogy Európának olyan 

kilátásokat kell kínálnia a fiatalabb 

nemzedék és a jövőorientált vállalkozások 

számára, amelyek sikeresebbé teszik az 

EU-t a globális színtéren; eltökélt 

szándéka, hogy jelentősen bővítse két 

kiemelt programját, nevezetesen a kutatási 

keretprogramot és az Erasmus+ programot, 

amelyek a jelenlegi eszközeikkel nem 

tudnak eleget tenni a nagyon színvonalas 

jelentkezésekkel járó rendkívül nagy 

érdeklődésnek; szilárdan kiáll amellett, 

hogy jelentős mértékben növelni kell a 

fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliség elleni küzdelemre és a 

kis- és középvállalkozások támogatására 

szánt forrásokat az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés jogutód programjai és a 

vállalkozások versenyképességét és a kis- 

és középvállalkozásokat segítő program 

(COSME) révén; támogatja az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 2.0 

megerősítését is; hangsúlyozza, hogy az 

említett programok finanszírozásának a 

lehetőségek hiánya miatt bekövetkező 

elitelvándorlás problémájának kezelésére 

és a fenntartható fejlődésre is 
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összpontosítania kell, valamint hogy 

megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 

dél- és kelet-európai tagállamok számára; 

Or. en 

 

 


