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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι οι πολίτες της 

Ευρώπης αναμένουν από την Ένωση να 

επιστρατεύσει κάθε μέσο για να 

εξασφαλιστεί οικονομική ανάπτυξη και να 

ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας 

με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις 

περιφέρειες· υπενθυμίζει ότι για να 

ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες 

απαιτούνται επενδύσεις στην έρευνα και 

στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση, στην 

εκπαίδευση, στις υποδομές και στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς 

και ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως 

μεταξύ των νέων της Ευρώπης· εκφράζει 

αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το 

Συμβούλιο προτείνει για μια ακόμη φορά 

περικοπές στα προγράμματα που έχουν 

σχεδιαστεί για να καταστήσουν την 

οικονομία της Ένωσης πιο ανταγωνιστική 

και καινοτόμο· τονίζει, επιπλέον, ότι πολλά 

από τα εν λόγω προγράμματα, όπως για 

παράδειγμα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», 

υπερκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, 

γεγονός που συνιστά κακή χρήση των 

πόρων και σημαίνει ότι πολλά εξέχοντα 

σχέδια δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση· 

υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι 

προγράμματα όπως το Erasmus+, το 

«Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(COSME) συνιστούν έμπρακτη απόδειξη 
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των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας σε 

ολόκληρη την Ένωση και συμβάλλουν στη 

δημιουργία αισθήματος ευρωπαϊκής 

ταυτότητας· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να 

ενισχύσει σημαντικά το Erasmus + και να 

ενισχύσει επίσης τα προγράμματα που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος 

«Ορίζων 2020», του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του 

COSME· 

των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας σε 

ολόκληρη την Ένωση και συμβάλλουν στη 

δημιουργία αισθήματος ευρωπαϊκής 

ταυτότητας· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να 

ενισχύσει σημαντικά το Erasmus+ και να 

ενισχύσει επίσης τα προγράμματα που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος 

«Ορίζων 2020», των συνιστωσών της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ) που δεν αφορούν δαπάνες για την 

άμυνα ή την περαιτέρω εξάρτησή μας 

από τα ορυκτά καύσιμα, και του COSME· 
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