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Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet påpekar att 

unionens medborgare förväntar sig att 

unionen verkligen anstränger sig för att 

säkerställa ekonomisk tillväxt och främja 

nya arbetstillfällen på ett likformigt sätt i 

alla sina regioner. Parlamentet påminner 

om att för att dessa förväntningar ska 

kunna infrias krävs det investeringar i 

forskning och innovation, digitalisering, 

utbildning, infrastruktur och små och 

medelstora företag samt främjande av 

sysselsättning, särskilt för ungdomarna i 

Europa. Parlamentet uttrycker sitt missnöje 

med att rådet återigen föreslår 

nedskärningar i just de program som syftar 

till att göra unionens ekonomi mer 

konkurrenskraftig och innovativ. 

Parlamentet betonar dessutom att många av 

dessa program, t.ex. Horisont 2020, är 

kraftigt övertecknade, vilket är ett dåligt 

utnyttjande av resurser och innebär att 

många utmärkta projekt inte får något stöd. 

Parlamentet framhåller även att program 

såsom Erasmus+, Horisont 2020 och 

programmet för företagens konkurrenskraft 

och små och medelstora företag (Cosme) 

ger en tydlig bild av fördelarna med 

samarbete inom unionen och bidrar till att 

skapa en känsla av europeisk tillhörighet. 

Parlamentet beslutar därför att avsevärt 

stärka Erasmus+ och att stärka program 

som bidrar till tillväxt och nya 

3. Europaparlamentet påpekar att 

unionens medborgare förväntar sig att 

unionen verkligen anstränger sig för att 

säkerställa ekonomisk tillväxt och främja 

nya arbetstillfällen på ett likformigt sätt i 

alla sina regioner. Parlamentet påminner 

om att för att dessa förväntningar ska 

kunna infrias krävs det investeringar i 

forskning och innovation, digitalisering, 

utbildning, infrastruktur och små och 

medelstora företag samt främjande av 

sysselsättning, särskilt för ungdomarna i 

Europa. Parlamentet uttrycker sitt missnöje 

med att rådet återigen föreslår 

nedskärningar i just de program som syftar 

till att göra unionens ekonomi mer 

konkurrenskraftig och innovativ. 

Parlamentet betonar dessutom att många av 

dessa program, t.ex. Horisont 2020, är 

kraftigt övertecknade, vilket är ett dåligt 

utnyttjande av resurser och innebär att 

många utmärkta projekt inte får något stöd. 

Parlamentet framhåller även att program 

såsom Erasmus+, Horisont 2020 och 

programmet för företagens konkurrenskraft 

och små och medelstora företag (Cosme) 

ger en tydlig bild av fördelarna med 

samarbete inom unionen och bidrar till att 

skapa en känsla av europeisk tillhörighet. 

Parlamentet beslutar därför att avsevärt 

stärka Erasmus+ och att stärka program 

som bidrar till tillväxt och nya 
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arbetstillfällen, bland annat Horisont 2020, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) 

och Cosme. 

arbetstillfällen, bland annat Horisont 2020, 

de delar av Fonden för ett sammanlänkat 

Europa (FSE) som inte avser 

försvarsutgifter eller främjande av vårt 

beroende av fossila bränslen och Cosme. 

Or. en 

 

 


