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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 

piliečiai tikisi, jog Sąjunga sutelks visus 

išteklius siekdama užtikrinti ekonomikos 

augimą ir skatinti darbo vietų kūrimą 

vienodai visuose savo regionuose; primena, 

kad norint atsižvelgti į šiuos lūkesčius 

reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, skaitmeninimą, švietimą, 

infrastruktūrą ir mažąsias bei vidutines 

įmones (MVĮ), taip pat skatinti užimtumą, 

ypač Europos jaunimo užimtumą; 

nepritaria tam, kad Taryba dar kartą siūlo 

mažinti lėšas, skiriamas kaip tik toms 

programoms, kurios sukurtos siekiant, kad 

Sąjungos ekonomika taptų 

konkurencingesnė ir novatoriškesnė; be to, 

pabrėžia, kad daugelio šių programų, 

pavyzdžiui, programa „Horizontas 2020“, 

atveju susidomėjimas yra toks didelis, kad 

viršijamos finansavimo galimybės, o tai 

lemia blogą išteklių panaudojimą ir reiškia, 

kad daug puikių projektų negauna 

finansavimo; taip pat atkreipia dėmesį į tai, 

kad tokios programos kaip „Erasmus+“, 

„Horizontas 2020“ ir Įmonių 

konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 

įmonių programa (COSME) iš esmės rodo 

bendradarbiavimo visoje Sąjungoje 

privalumus ir padeda ugdyti priklausymo 

Europai jausmą; todėl nusprendžia daug 

daugiau lėšų skirti programai „Erasmus+“ 

ir stiprinti tas programas, kuriomis 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 

piliečiai tikisi, jog Sąjunga sutelks visus 

išteklius siekdama užtikrinti ekonomikos 

augimą ir skatinti darbo vietų kūrimą 

vienodai visuose savo regionuose; primena, 

kad norint atsižvelgti į šiuos lūkesčius 

reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir 

inovacijas, skaitmeninimą, švietimą, 

infrastruktūrą ir mažąsias bei vidutines 

įmones (MVĮ), taip pat skatinti užimtumą, 

ypač Europos jaunimo užimtumą; 

nepritaria tam, kad Taryba dar kartą siūlo 

mažinti lėšas, skiriamas kaip tik toms 

programoms, kurios sukurtos siekiant, kad 

Sąjungos ekonomika taptų 

konkurencingesnė ir novatoriškesnė; be to, 

pabrėžia, kad daugelio šių programų, 

pavyzdžiui, programos „Horizontas 2020“, 

atveju susidomėjimas yra toks didelis, kad 

viršijamos finansavimo galimybės, o tai 

lemia blogą išteklių panaudojimą ir reiškia, 

kad daug puikių projektų negauna 

finansavimo; taip pat atkreipia dėme sį į 

tai, kad tokios programos kaip 

„Erasmus+“, „Horizontas 2020“ ir Įmonių 

konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 

įmonių programa (COSME) iš esmės rodo 

bendradarbiavimo visoje Sąjungoje 

privalumus ir padeda ugdyti priklausymo 

Europai jausmą; todėl nusprendžia daug 

daugiau lėšų skirti programai „Erasmus+“ 

ir stiprinti tas programas, kuriomis 
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prisidedama prie ekonomikos augimo ir 

darbo vietų kūrimo, įskaitant programą 

„Horizontas 2020“, Europos 

infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) ir 

programą COSME; 

prisidedama prie ekonomikos augimo ir 

darbo vietų kūrimo, įskaitant programą 

„Horizontas 2020“, tas Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės dalis, 

kurios nesusijusios su gynybos išlaidomis 

arba priklausomybės nuo iškastinio kuro 

didinimu, (EITP) ir programą COSME; 

Or. en 

 

 


