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Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha que os cidadãos europeus 

esperam que a União envide o máximo de 

esforços para garantir o crescimento 

económico e fomentar a criação de 

emprego de forma homogénea em todas as 

regiões; recorda que, para ir ao encontro 

dessas expectativas, é necessário investir 

na investigação e inovação, na 

digitalização, na educação, nas 

infraestruturas e nas PME, bem como 

fomentar o emprego, em especial entre os 

jovens europeus; manifesta o seu 

desacordo com o facto de, mais uma vez, o 

Conselho propor cortes nos programas que 

se destinam precisamente a tornar a 

economia da União mais competitiva e 

inovadora; frisa, além disso, que muitos 

desses programas, como, por exemplo, o 

Horizonte 2020, têm uma procura que 

excede largamente a oferta, o que constitui 

uma má utilização dos recursos e significa 

que muitos projetos excelentes não 

recebem financiamento; destaca também 

que programas como o Erasmus +, o 

Horizonte 2020 e o Programa para a 

Competitividade das Empresas e das 

Pequenas e Médias Empresas (COSME) 

constituem uma exemplo vivo das 

vantagens de trabalhar em conjunto em 

toda a União e contribuem para criar um 

sentimento de pertença europeia; decide, 

por conseguinte, reforçar 
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consideravelmente o programa Erasmus + 

e fortalecer os programas que contribuem 

para o crescimento e a criação de emprego, 

incluindo o Horizonte 2020, o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE) e o programa 

COSME; 

consideravelmente o programa Erasmus + 

e fortalecer os programas que contribuem 

para o crescimento e a criação de emprego, 

incluindo o Horizonte 2020, as 

componentes do Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE) que não estejam 

relacionadas com despesas em matéria de 

defesa ou que não reforcem a nossa 

dependência dos combustíveis fósseis, e o 

programa COSME; 

Or. en 

 

 


