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N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que a Europa deve 

proporcionar perspetivas aos jovens, assim 

como aos projetos vocacionados para o 

futuro que tornem a UE mais bem-sucedida 

à escala mundial; mostra-se determinado 

em reforçar substancialmente dois dos seus 

programas emblemáticos, ou seja, o 

Programa-Quadro de Investigação e o 

programa Erasmus+, que não podem 

satisfazer, com os seus meios atuais, a 

muito elevada procura de candidatos de 

alta qualidade; mantém-se firme no seu 

apoio a um aumento substancial dos 

recursos para a luta contra o desemprego 

dos jovens e no apoio às pequenas e 

médias empresas através dos programas 

que sucederão à Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens e ao Programa para a 

Competitividade das Empresas e das 

Pequenas e Médias Empresas (COSME); 

apoia igualmente o reforço do Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE) 2.0; 

9. Considera que a Europa deve 

proporcionar perspetivas aos jovens, assim 

como aos projetos vocacionados para o 

futuro que tornem a UE mais bem-sucedida 

à escala mundial; mostra-se determinado 

em reforçar substancialmente dois dos seus 

programas emblemáticos, ou seja, o 

Programa-Quadro de Investigação e o 

programa Erasmus+, que não podem 

satisfazer, com os seus meios atuais, a 

muito elevada procura de candidatos de 

alta qualidade; mantém-se firme no seu 

apoio a um aumento substancial dos 

recursos para a luta contra o desemprego 

dos jovens e no apoio às pequenas e 

médias empresas através dos programas 

que sucederão à Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens e ao Programa para a 

Competitividade das Empresas e das 

Pequenas e Médias Empresas (COSME); 

apoia igualmente o reforço do Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE) 2.0; salienta que 

o financiamento dos programas 

supramencionados deve também abranger 

a luta contra a fuga de cérebros, criada 

pela falta de oportunidades, e o 

desenvolvimento sustentável, e que deve 

ser assegurado um financiamento 
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adequado aos Estados-Membros do sul e 

do leste da Europa; 

Or. en 

 

 


