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Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. посочва, че гражданите на 

Европа очакват Съюзът да положи 

всички възможни усилия за 

осигуряването на икономически растеж 

и за насърчаване на създаването на 

работни места еднакво във всички свои 

региони; припомня, че за 

удовлетворяването на тези очаквания са 

нужни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, цифровизация, 

образование, инфраструктура и малките 

и средните предприятия (МСП), като и 

насърчаване на заетостта, особено сред 

младите хора на Европа; изразява 

неодобрение, че Съветът отново 

предлага съкращения именно на 

програмите, които са създадени за 

повишаване на конкурентоспособността 

и иновативността на икономиката на 

Съюза; подчертава освен това, че много 

от тези програми, например 

„Хоризонт 2020“, получават огромен 

брой кандидатури, вследствие на което 

ресурсите не се използват правилно и 

много отлични проекти не получават 

финансиране; подчертава също факта, 

че програми като „Еразъм+“, 

„Хоризонт 2020“ и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средни 

предприятия (COSME) са ярък пример 

за предимствата на съвместните 

3. посочва, че гражданите на 
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действия в рамките на Съюза и 

допринасят за създаването на чувство за 

европейска принадлежност; взема 

следователно решение да увеличи 

значително бюджетните кредити за 

„Еразъм+“ и да подсили програмите, 

които допринасят за растежа и 

създаването на работни места, 

включително „Хоризонт 2020“, 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) и COSME; 

действия в рамките на Съюза и 

допринасят за създаването на чувство за 

европейска принадлежност; взема 

следователно решение да увеличи 

значително бюджетните кредити за 

„Еразъм+“ и да подсили програмите, 

които допринасят за растежа и 

създаването на работни места, 

включително „Хоризонт 2020“, 

компонентите от Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), които не 

са свързани с разходите за отбрана 

или с насърчаване на нашата 

зависимост от изкопаеми горива, и 

COSME; 
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