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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että unionin kansalaiset 

odottavat unionin pyrkivän varmistamaan 

kaikin keinoin talouskasvun ja edistämään 

työpaikkojen luomista yhtäläisesti kaikilla 

unionin alueilla;  muistuttaa, että näiden 

odotusten täyttäminen edellyttää 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

digitalisaatioon, koulutukseen, 

infrastruktuuriin ja pk-yrityksiin ja 

työllisyyden tukemista erityisesti unionin 

nuorten keskuudessa; ei voi hyväksyä sitä, 

että neuvosto ehdottaa jälleen kerran 

leikkauksia juuri niihin ohjelmiin, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta 

kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi;  

korostaa lisäksi, että monet kyseisistä 

ohjelmista, kuten Horisontti 2020, ovat 

erittäin ylikuormitettuja, mikä tarkoittaa 

resurssien huonoa käyttöä ja johtaa siihen, 

että monet erinomaiset hankkeet jäävät 

vaille rahoitusta;  korostaa myös, että 

sellaiset ohjelmat kuten Erasmus+, 

Horisontti 2020 ja yritysten kilpailukykyä 

ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) 

osoittavat selvästi unionin laajuisen 

yhteistyön edut ja auttavat luomaan 

eurooppalaista yhteenkuuluvuuden 

tunnetta; on tästä syystä päättänyt lisätä 

huomattavasti Erasmus+ -ohjelman 

määrärahoja ja vahvistaa ohjelmia, jotka 

osaltaan edistävät kasvua ja työpaikkojen 

luomista, kuten Horisontti 2020 -
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puiteohjelmaa, Verkkojen Eurooppa -

välinettä ja COSME-ohjelmaa; 

puiteohjelmaa, niitä Verkkojen Eurooppa -

välineen osioita, jotka eivät liity 

puolustusmenoihin tai fossiilisia 

polttoaineita koskevan riippuvuuden 

edistämiseen, ja COSME-ohjelmaa; 

Or. en 

 

 


