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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. on arvamusel, et Euroopa peaks 

pakkuma väljavaateid nooremale 

põlvkonnale ja tulevikule orienteeritud 

ettevõtjatele, tänu kellele on ELi üleilmsel 

areenil edukam; on otsustanud oluliselt 

suurendada kaht juhtprogrammi, nimelt 

teadusuuringute raamprogrammi ja 

programmi „Erasmus+“, mille praeguste 

vahenditega ei suudeta rahuldada väga 

suurt taotluste hulka, sh väga kvaliteetseid 

taotlusi; on kindlalt selle poolt, et eraldada 

noorte töötuse vastu võitlemiseks palju 

rohkem raha ning toetada väikeseid ja 

keskmise suurusega ettevõtjaid noorte 

tööhõive algatuse ning ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate programmi 

(COSME) jätkuprogrammide kaudu; 

pooldab ühtlasi Euroopa ühendamise 

rahastu 2.0 suurendamist; 

9. on arvamusel, et Euroopa peaks 

pakkuma väljavaateid nooremale 

põlvkonnale ja tulevikule orienteeritud 

ettevõtjatele, tänu kellele on ELi üleilmsel 

areenil edukam; on otsustanud oluliselt 

suurendada kaht juhtprogrammi, nimelt 

teadusuuringute raamprogrammi ja 

programmi „Erasmus+“, mille praeguste 

vahenditega ei suudeta rahuldada väga 

suurt taotluste hulka, sh väga kvaliteetseid 

taotlusi; on kindlalt selle poolt, et eraldada 

noorte töötuse vastu võitlemiseks palju 

rohkem raha ning toetada väikeseid ja 

keskmise suurusega ettevõtjaid noorte 

tööhõive algatuse ning ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate programmi 

(COSME) jätkuprogrammide kaudu; 

pooldab ühtlasi Euroopa ühendamise 

rahastu 2.0 suurendamist; rõhutab, et 

nimetatud programmide rahastamisel 

tuleks ühtlasi otsida lahendusi ajude 

äravoolu probleemile, mis on tekkinud 

võimaluste puudumise tõttu, ja pöörata 

tähelepanu kestlikule arengule, ning 

Lõuna- ja Ida-Euroopas asuvatele 

liikmesriikidele tuleks ette näha 



 

AM\1148039ET.docx  PE616.074v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

asjakohased rahasummad; 

Or. en 

 

 


