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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. påpeger, at EU's borgere forventer, 

at Unionen virkelig anstrenger sig for at 

sikre økonomisk vækst og fremme 

jobskabelse ligeligt i alle sine regioner; 

minder om, at imødekommelsen af disse 

forventninger kræver investeringer i 

forskning og innovation, digitalisering, 

uddannelse, infrastruktur og små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er) og 

fremme af beskæftigelsen, navnlig blandt 

Europas unge; udtrykker misbilligelse 

over, at Rådet endnu en gang foreslår 

nedskæringer i de selvsamme programmer, 

der er udformet med henblik på at gøre 

Unionens økonomi mere 

konkurrencedygtig og innovativ; 

understreger endvidere, at mange af disse 

programmer, f.eks. Horisont 2020, er 

stærkt overtegnede, hvilket er en dårlig 

udnyttelse af ressourcerne og betyder, at 

mange fremragende projekter ikke 

modtager finansiering; fremhæver desuden, 

at programmer som Erasmus+, Horisont 

2020 og programmet for virksomheders 

konkurrenceevne og små og mellemstore 

virksomheder (COSME) klart demonstrerer 

fordelene ved at arbejde sammen på tværs 

af Unionen og bidrager til at skabe en 

følelse af europæisk tilhørsforhold; 

beslutter derfor at styrke Erasmus+ 

betydeligt og styrke de programmer, der 

bidrager til vækst og jobskabelse, herunder 
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Horisont 2020, Connecting Europe-

faciliteten (CEF) og COSME; 

Horisont 2020, komponenterne i 

Connecting Europe-faciliteten (CEF), som 

ikke er relateret til forsvarsudgifter eller 

fremmer vores afhængighed af fossile 

brændstoffer, og COSME; 

Or. en 
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