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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. mano, kad Europa turėtų suteikti 

perspektyvą jaunajai kartai, taip pat į ateitį 

orientuotoms įmonėms, kurios prisideda 

prie ES sėkmės pasaulinėje arenoje; yra 

pasiryžęs iš esmės stiprinti dvi pavyzdines 

ES programas, t. y. bendrąją mokslinių 

tyrimų programą ir programą „Erasmus +“, 

kurios, naudodamos šiuo metu joms skirtas 

lėšas, negali patenkinti labai didelių 

poreikių, be kita ko, joms pateikiamų 

aukščiausios kokybės paraiškų; tvirtai 

pritaria nemažam išteklių padidinimui 

siekiant kovoti su jaunimo nedarbu ir remti 

mažąsias ir vidutines įmones vykdant 

programas, kurios pakeis Jaunimo 

užimtumo iniciatyvą ir Įmonių 

konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 

įmonių programą (COSME); taip pat 

pritaria tam, kad būtų padidintos Europos 

infrastruktūros tinklų priemonei (EITP) 

skiriamoms lėšos 2,0; 

9. mano, kad Europa turėtų suteikti 

perspektyvą jaunajai kartai, taip pat į ateitį 

orientuotoms įmonėms, kurios prisideda 

prie ES sėkmės pasaulinėje arenoje; yra 

pasiryžęs iš esmės stiprinti dvi pavyzdines 

ES programas, t. y. bendrąją mokslinių 

tyrimų programą ir programą „Erasmus +“, 

kurios, naudodamos šiuo metu joms skirtas 

lėšas, negali patenkinti labai didelių 

poreikių, be kita ko, joms pateikiamų 

aukščiausios kokybės paraiškų; tvirtai 

pritaria nemažam išteklių padidinimui 

siekiant kovoti su jaunimo nedarbu ir remti 

mažąsias ir vidutines įmones vykdant 

programas, kurios pakeis Jaunimo 

užimtumo iniciatyvą ir Įmonių 

konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 

įmonių programą (COSME); taip pat 

pritaria tam, kad būtų padidintos Europos 

infrastruktūros tinklų priemonei (EITP) 

skiriamoms lėšos 2,0; pabrėžia, kad 

finansuojant minėtas programas taip pat 

reikėtų daug dėmesio skirti protų 

nutekėjimo dėl galimybių stokos 

problemai ir darniam vystymuisi ir kad 

reikėtų užtikrinti tinkamą finansavimą 

valstybėms narėms Pietų ir Rytų 

Europoje; 
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