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Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka Eiropai būtu jāpaver 

perspektīvas jaunajai paaudzei, kā arī 

progresīviem uzņēmumiem, kas ļauj ES 

gūt lielākus panākumus pasaules mērogā; 

pauž apņēmību ievērojami paplašināt divas 

nozīmīgas programmas, proti, Pētniecības 

pamatprogrammu un „Erasmus+”, kuras ar 

pašreizējiem līdzekļiem nespēj apmierināt 

ļoti lielo pieprasījumu, ko veido izcilas 

kvalitātes pieteikumi; pauž nelokāmu 

atbalstu ievērojamai resursu palielināšanai 

jauniešu bezdarba apkarošanas mērķiem un 

mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanai, 

izmantojot programmas, kuras stāsies 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un 

Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspējas programmas (COSME) 

vietā; atbalsta arī Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (CEF) 2.0 

resursu palielināšanu; 

9. uzskata, ka Eiropai būtu jāpaver 

perspektīvas jaunajai paaudzei, kā arī 

progresīviem uzņēmumiem, kas ļauj ES 

gūt lielākus panākumus pasaules mērogā; 

pauž apņēmību ievērojami paplašināt divas 

nozīmīgas programmas, proti, Pētniecības 

pamatprogrammu un „Erasmus+”, kuras ar 

pašreizējiem līdzekļiem nespēj apmierināt 

ļoti lielo pieprasījumu, ko veido izcilas 

kvalitātes pieteikumi; pauž nelokāmu 

atbalstu ievērojamai resursu palielināšanai 

jauniešu bezdarba apkarošanas mērķiem un 

mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanai, 

izmantojot programmas, kuras stāsies 

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un 

Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspējas programmas (COSME) 

vietā; atbalsta arī Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (CEF) 2.0 

resursu palielināšanu; uzsver, ka, 

finansējot minētās programmas, būtu 

jākoncentrējas arī uz iespēju trūkuma 

izraisītas intelektuālā darbaspēka 

emigrācijas problēmas risināšanu un uz 

ilgtspējīgu attīstību un ka būtu 

jānodrošina pienācīgs finansējums 

Dienvideiropas un Austrumeiropas 

dalībvalstīm; 
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