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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. kiemeli, hogy az európai polgárok 

azt várják az Uniótól, hogy minden 

régióban egyenlően tegyen meg minden 

tőle telhetőt a gazdasági növekedés 

biztosítása és a munkahelyteremtés 

elősegítése érdekében; emlékeztet rá, hogy 

az említett elvárásoknak való 

megfeleléshez a kutatásba és innovációba, 

a digitalizációba, az oktatásba, az 

infrastruktúrába, a kis- és 

középvállalkozásokba (kkv) való 

beruházásokra van szükség, valamint a 

foglalkoztatás előmozdítására, különösen 

az európai fiatalok körében, elutasítja, 

hogy a Tanács ismét pont azon programok 

költségvetésének csökkentését javasolja, 

amelyek az uniós gazdaságot hivatottak 

versenyképesebbé és innovatívabbá tenni; 

hangsúlyozza továbbá, hogy e programok 

közül sok – például a Horizont 2020 – 

jelentősen túljegyzett, ami a források rossz 

felhasználását jelenti, és így sok kiváló 

projekt nem részesül finanszírozásban; 

kiemeli azt is, hogy az olyan programok, 

mint az Erasmus+ és a Horizont 2020, 

valamint a vállalkozások 

versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program 

(COSME) hathatósan bizonyítja az Unión 

belüli együttműködés előnyeit, és elősegíti 

az európai összetartozás érzésének 

megteremtését; ezért úgy határoz, hogy 
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jelentősen megerősíti az Erasmus+ 

programot, és megerősíti a növekedést és 

munkahelyteremtést elősegítő 

programokat, beleértve a Horizont 2020 

programot, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF) és a 

COSME programot; 

jelentősen megerősíti az Erasmus+ 

programot, és megerősíti a növekedést és 

munkahelyteremtést elősegítő 

programokat, beleértve a Horizont 2020 

programot, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköznek (CEF) a 

nem védelmi kiadásokhoz kötődő vagy a 

fosszilis tüzelőanyagoktól való 

függőségünket erősítő összetevőit, és a 

COSME programot; 
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