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Projekt rezolucji Poprawka 

3. zwraca uwagę, że obywatele 

Europy oczekują, iż Unia dołoży wszelkich 

starań, aby zagwarantować wzrost 

gospodarczy i doprowadzić do 

równomiernego powstawania nowych 

miejsc pracy we wszystkich regionach; 

przypomina, że aby spełnić te oczekiwania, 

należy inwestować w badania naukowe, 

innowacje, cyfryzację, edukację, 

infrastrukturę, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP) oraz zatrudnienie, 

zwłaszcza z myślą o młodych 

Europejczykach; wyraża dezaprobatę, że 

Rada po raz kolejny proponuje cięcia w 

programach, których celem jest uczynienie 

gospodarki Unii bardziej konkurencyjną i 

innowacyjną; podkreśla ponadto, że w 

przypadku wielu z tych programów, np. 

„Horyzont 2020”, zainteresowanie jest tak 

duże, że przekracza wynikające z nich 

możliwości finansowania, a to z kolei 

dowodzi złego wykorzystywania zasobów i 

oznacza, że wiele znakomitych projektów 

nie otrzymuje finansowania; podkreśla 

również, że programy takie jak Erasmus+, 

„Horyzont 2020” czy program na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

(COSME) stanowią żywy dowód na to, że 

współpraca w ramach całej Unii przynosi 

korzyści, a także przyczyniają się do 

wykształcenia poczucia przynależności do 
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Europy; postanawia wobec tego 

przeznaczyć znacznie wyższe środki na 

program Erasmus+ oraz wzmocnić 

programy stymulujące wzrost gospodarczy 

i przyczyniające się do powstawania 

nowych miejsc pracy, w tym „Horyzont 

2020”, instrument „Łącząc Europę” i 

program COSME; 

Europy; postanawia wobec tego 

przeznaczyć znacznie wyższe środki na 

program Erasmus+ oraz wzmocnić 

programy stymulujące wzrost gospodarczy 

i przyczyniające się do powstawania 

nowych miejsc pracy, w tym „Horyzont 

2020”, komponenty instrumentu „Łącząc 

Europę”, które nie są związane z 

wydatkami na obronę lub z pogłębianiem 

naszej zależności od paliw kopalnych, i 

program COSME; 

Or. en 
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