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Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att Europa 

måste erbjuda utsikter för den yngre 

generationen och framtidsinriktade företag 

som gör EU mer framgångsrik på den 

globala arenan. Parlamentet är fast beslutet 

att väsentligt trappa upp två av EU:s 

flaggskeppsprogram, nämligen 

ramprogrammet för forskning och 

Erasmus+, som med nuvarande medel inte 

kan tillgodose den mycket höga efterfrågan 

bestående av ansökningar av högsta 

kvalitet. Parlamentet står fast vid att man 

avsevärt bör öka anslagen till kampen mot 

ungdomsarbetslösheten och till stödet för 

små och medelstora företag med hjälp av 

de program som ersätter 

ungdomssysselsättningsinitiativet och 

programmet för företagens konkurrenskraft 

och små och medelstora företag (Cosme). 

Parlamentet stöder även en förstärkning av 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

2.0. 

9. Europaparlamentet anser att Europa 

måste erbjuda utsikter för den yngre 

generationen och framtidsinriktade företag 

som gör EU mer framgångsrik på den 

globala arenan. Parlamentet är fast beslutet 

att väsentligt trappa upp två av EU:s 

flaggskeppsprogram, nämligen 

ramprogrammet för forskning och 

Erasmus+, som med nuvarande medel inte 

kan tillgodose den mycket höga efterfrågan 

bestående av ansökningar av högsta 

kvalitet. Parlamentet står fast vid att man 

avsevärt bör öka anslagen till kampen mot 

ungdomsarbetslösheten och till stödet för 

små och medelstora företag med hjälp av 

de program som ersätter 

ungdomssysselsättningsinitiativet och 

programmet för företagens konkurrenskraft 

och små och medelstora företag (Cosme). 

Parlamentet stöder även en förstärkning av 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

2.0. Parlamentet understryker att 

finansieringen av dessa program också 

bör inrikta sig på att bekämpa den 

kompetensflykt som har sin grund i 

avsaknaden av möjligheter samt på en 

hållbar utveckling, och att tillräcklig 
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finansiering bör säkras för medlemsstater 

i södra och östra Europa. 

Or. en 

 

 


