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Projekt rezolucji Poprawka 

9. uważa, że Europa powinna 

zaoferować perspektywy młodemu 

pokoleniu, a także przedsiębiorstwom 

zorientowanym na przyszłość, dzięki 

którym UE jest skuteczniejsza na arenie 

światowej; jest zdecydowany znacznie 

rozszerzyć swoje dwa sztandarowe 

programy, mianowicie program ramowy w 

zakresie badań i program Erasmus +, które 

przy obecnych środkach nie są w stanie 

zaspokoić bardzo wysokiego popytu 

obejmującego najwyższej jakości 

aplikacje; stanowczo popiera znaczne 

zwiększenie środków na walkę z 

bezrobociem młodzieży oraz na wspieranie 

małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 

programy stanowiące kontynuację 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych i Programu na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

(COSME); wspiera również wzmocnienie 

instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2.0; 

9. uważa, że Europa powinna 
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światowej; jest zdecydowany znacznie 
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podkreśla, że finansowanie powyższych 

programów powinno również 

koncentrować się na zwalczaniu drenażu 

mózgów spowodowanego brakiem 

możliwości i na zrównoważonym rozwoju 
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oraz że należy zapewnić odpowiednie 

finansowanie państwom członkowskim w 

Europie Południowej i Wschodniej; 

Or. en 

 

 


