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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jirrimarka li ċ-ċittadini tal-Ewropa 

jistennew li l-Unjoni tagħmel l-almu 

tagħha biex tiżgura t-tkabbir ekonomiku u 

trawwem il-ħolqien tal-impjiegi b'mod 

uniformi fir-reġjuni kollha tagħha; ifakkar 

li l-issodisfar ta' dawn l-aspettattivi 

jirrikjedi investimenti fir-riċerka u l-

innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, l-

edukazzjoni, l-infrastruttura u l-intrapriżi 

żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u li 

tippromwovi l-impjiegi, b'mod partikolari 

fost iż-żgħażagħ tal-Ewropa; jesprimi 

diżapprovazzjoni dwar il-fatt li l-Kunsill 

għal darb'oħra qed jipproponi tnaqqis għal 

dawk il-programmi li huma mfassla biex l-

ekonomija tal-Unjoni ssir aktar 

kompetittiva u innovattiva; jenfasizza 

wkoll li ħafna minn dawn il-programmi, 

pereżempju Orizzont 2020, jirċievu għadd 

ta' talbiet ferm akbar milli kien ippjanat, u 

dan jikkostitwixxi użu ħażin ta' riżorsi u 

jfisser li ħafna proġetti eċċellenti ma 

jirċivux finanzjament; jenfasizza wkoll il-

fatt li l-programmi bħall-Erasmus+, 

Orizzont 2020 u l-Programm għall-

Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi 

żgħar u ta' daqs medju (COSME) jipprovdu 

dimostrazzjoni ħajja tal-vantaġġi tal-

kooperazzjoni madwar l-Unjoni u jgħinu 

biex jinħoloq sens ta' appartenenza 

Ewropea; jiddeċiedi għalhekk li jsaħħaħ 

b'mod konsiderevoli l-Erasmus+ u jsaħħaħ 
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il-programmi li jikkontribwixxu għat-

tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, inkluż 

Orizzont 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (FNE) u COSME; 

il-programmi li jikkontribwixxu għat-

tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, inkluż 

Orizzont 2020, il-komponenti tal-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) li mhumiex 

relatati man-nefqa fid-difiża u titkompla 

r-reżiljenza tagħna fuq il-karburanti 

fossili, u COSME; 

Or. en 
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