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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jemmen li l-Ewropa għandha toffri 

prospettivi lill-ġenerazzjoni żagħżugħa kif 

ukoll lill-impriżi orjentati lejn il-futur li 

jagħmlu lill-UE attur aktar ta' suċċess fix-

xena dinjija; jinsab iddeterminat li jlaħħam 

sostanzjalment tnejn mill-programmi 

emblematiċi tiegħu, jiġifieri l-Programm 

Qafas għar-Riċerka u Erasmus+, li, bil-

mezzi attwali tagħhom, ma jistgħux 

ilaħħqu mad-domanda ferm għolja li 

tinvolvi applikazzjonijiet ta' kwalità 

superjuri; jikkonferma bis-saħħa l-appoġġ 

tiegħu għal żieda sostanzjali fir-riżorsi 

għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-

żgħażagħ u fl-appoġġ favur l-impriżi ta' 

daqs medju permezz tal-programmi 

suċċessuri tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ u l-programm għall-

Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs 

(COSME); jappoġġja wkoll it-tisħiħ tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) 2.0; 

2.0; 

9. Jemmen li l-Ewropa għandha toffri 

prospettivi lill-ġenerazzjoni żagħżugħa kif 

ukoll lill-impriżi orjentati lejn il-futur li 

jagħmlu lill-UE attur aktar ta' suċċess fix-

xena dinjija; jinsab iddeterminat li jlaħħam 

sostanzjalment tnejn mill-programmi 

emblematiċi tiegħu, jiġifieri l-Programm 

Qafas għar-Riċerka u Erasmus+, li, bil-

mezzi attwali tagħhom, ma jistgħux 

ilaħħqu mad-domanda ferm għolja li 

tinvolvi applikazzjonijiet ta' kwalità 

superjuri; jikkonferma bis-saħħa l-appoġġ 

tiegħu għal żieda sostanzjali fir-riżorsi 

għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-

żgħażagħ u fl-appoġġ favur l-impriżi ta' 

daqs medju permezz tal-programmi 

suċċessuri tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ u l-programm għall-

Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs 

(COSME); jappoġġja wkoll it-tisħiħ tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) 2.0; 

jisħaq fuq il-punt li l-finanzjament tal-

programmi msemmija hawn fuq għandu 

jiffoka fuq l-indirizzar tal-kwistjoni tal-

eżodu ta' mħuħ li oriġina min-nuqqas ta' 

opportunitajiet u fuq l-iżvilupp 

sostenibbli, u li għandu jkun żgurat 

finanzjament xieraq għall-Istati Membri 
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fin-Nofsinhar u fil-Lvant tal-Ewropa; 

Or. en 

 

 


