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Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. norāda, ka Eiropas iedzīvotāji 

sagaida, ka Savienība darīs visu iespējamo, 

lai vienmērīgi visos tās reģionos 

nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un 

sekmētu darbvietu radīšanu; atgādina, ka 

minēto vēlmju apmierināšanai ir 

nepieciešami ieguldījumi pētniecībā un 

inovācijā, digitalizācijā, izglītībā, 

infrastruktūrā un mazos un vidējos 

uzņēmumos (MVU) un ir jāveicina 

nodarbinātība, jo īpaši Eiropas jauniešu 

vidū; neatbalsta to, ka Padome jau atkal 

ierosina samazinājumus tieši tām 

programmām, kas ir izstrādātas, lai 

palielinātu Savienības ekonomikas 

konkurētspēju un inovāciju; turklāt uzsver, 

ka daudzām šīm programmām, piemēram, 

“Apvārsnis 2020”, ir pārāk liels pieteikumu 

skaits, un tādēļ līdzekļi tiek izmantoti vāji 

un daudzi lieliski projekti nesaņem 

finansējumu; uzsver arī to, ka tādas 

programmas kā “Erasmus +”, “Apvārsnis 

2020” un Uzņēmumu un mazo un vidējo 

uzņēmumu konkurētspējas programma 

(COSME) spilgti demonstrē, kādas 

priekšrocības sniedz sadarbība Savienības 

līmenī, un palīdz radīt Eiropas piederības 

sajūtu; tādēļ nolemj ievērojami palielināt 

finansējumu “Erasmus +” un stiprināt 

programmas, kas veicina izaugsmi un 

darbvietu radīšanu, tostarp programmu 

“Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras 

3. norāda, ka Eiropas iedzīvotāji 

sagaida, ka Savienība darīs visu iespējamo, 

lai vienmērīgi visos tās reģionos 

nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un 

sekmētu darbvietu radīšanu; atgādina, ka 

minēto vēlmju apmierināšanai ir 

nepieciešami ieguldījumi pētniecībā un 

inovācijā, digitalizācijā, izglītībā, 

infrastruktūrā un mazos un vidējos 

uzņēmumos (MVU) un ir jāveicina 

nodarbinātība, jo īpaši Eiropas jauniešu 

vidū; neatbalsta to, ka Padome jau atkal 

ierosina samazinājumus tieši tām 

programmām, kas ir izstrādātas, lai 

palielinātu Savienības ekonomikas 

konkurētspēju un inovāciju; turklāt uzsver, 

ka daudzām šīm programmām, piemēram, 

“Apvārsnis 2020”, ir pārāk liels pieteikumu 

skaits, un tādēļ līdzekļi tiek izmantoti vāji 

un daudzi lieliski projekti nesaņem 

finansējumu; uzsver arī to, ka tādas 

programmas kā “Erasmus +”, “Apvārsnis 

2020” un Uzņēmumu un mazo un vidējo 

uzņēmumu konkurētspējas programma 

(COSME) spilgti demonstrē, kādas 

priekšrocības sniedz sadarbība Savienības 

līmenī, un palīdz radīt Eiropas piederības 

sajūtu; tādēļ nolemj ievērojami palielināt 

finansējumu “Erasmus +” un stiprināt 

programmas, kas veicina izaugsmi un 

darbvietu radīšanu, tostarp programmu 

“Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras 



 

AM\1166837LV.docx  PE624.170v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

savienošanas instrumentu (EISI) un 

COSME; 

savienošanas instrumenta (EISI) 

elementus, kas nav saistīti ar aizsardzības 

izdevumiem vai to, lai veicinātu mūsu 

atkarību no fosilā kurināmā, un COSME; 

Or. en 

 

 


