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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 

kodanikud ootavad, et liit püüaks ühtmoodi 

kõikides oma piirkondades igati tagada 

majanduskasvu ja soodustada töökohtade 

loomist; tuletab meelde, et ootuste 

täitmiseks tuleb investeerida teadus- ja 

uuendustegevusse, digiüleminekusse, 

haridusse, taristusse, väikestesse ja 

keskmise suurusega ettevõtjatesse (VKEd) 

ning suurendada tööhõivet, eriti Euroopa 

noorte tööhõivet; ei kiida heaks, et 

nõukogu soovib taas kärpida just neid 

programme, mille otstarve on muuta liidu 

majandus konkurentsivõimelisemaks ja 

uuenduslikumaks; rõhutab ühtlasi, et 

paljude nimetatud programmide (näiteks 

„Horisont 2020“) puhul esitatakse taotlusi 

palju rohkem, kui on võimalik rahastada, 

mis tähendab seda, et ressursse kasutatakse 

halvasti ja paljud suurepärased projektid 

jäävad rahastamata; juhib tähelepanu ka 

sellele, et sellised programmid nagu 

„Erasmus+“, „Horisont 2020“ ja ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate programm 

(COSME) on ilmekad näited, milliseid 

eeliseid liiduülene koostöö annab, ja 

aitavad luua Euroopasse kuulumise tunnet; 

on seetõttu otsustanud programmi 

„Erasmus+“ assigneeringuid märgatavalt 

suurendada ning tugevdada programme, 

mis aitavad kaasa majanduskasvule ja 
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töökohtade loomisele, sealhulgas 

raamprogrammi „Horisont 2020“, Euroopa 

ühendamise rahastut ja COSMEt; 

töökohtade loomisele, sealhulgas 

raamprogrammi „Horisont 2020“, Euroopa 

ühendamise rahastu komponente, mis ei 

ole seotud kaitsekuludega ega meie 

fossiilkütustest sõltuvuse kinnistamisega, 
ja COSMEt; 

Or. en 

 

 


