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Módosítás  292 

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke 

Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozása 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – I rész – 2 pont – 2.1 pont – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 

Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 

versenyképesebb legyen, és a globális 

színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 

következőképpen valósítható meg: 

figyelmet kell szentelni a magasan képzett 

kutatók új generációjának, támogatást kell 

adni az európai és Európán kívüli 

feltörekvő tehetségeknek; elő kell 

mozdítani az új ismeretek és ötletek 

európai politikákba, gazdaságba és 

társadalomba való beillesztését és 

alkalmazását, egyebek mellett hatékonyabb 

tudományos párbeszéd és a nyilvánosság 

tájékoztatását szolgáló intézkedések révén; 

meg kell könnyíteni a kutatószervezetek 

együttműködését; és az Európai Kutatási 

Térségre gyakorolt határozott strukturális 

hatás révén támogatni kell egy nyitott 

munkaerőpiac létrejöttét, és normákat kell 

megállapítani a minőségi képzés, a vonzó 

foglalkoztatási feltételek és a minden 

kutató számára nyitott munkaerő-felvétel 

tekintetében. 

Az Marie Skłodowska-Curie-cselekvések 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai 

Kutatási Térség hatékonyabban működjön, 

versenyképesebb legyen, és a globális 

színtéren vonzó alternatívává váljon. Ez a 

következőképpen valósítható meg: 

figyelmet kell szentelni a magasan képzett 

kutatók új generációjának, támogatást kell 

adni az európai és Európán kívüli 

feltörekvő tehetségeknek; elő kell 

mozdítani az új ismeretek és ötletek 

európai politikákba, gazdaságba és 

társadalomba való beillesztését és 

alkalmazását, egyebek mellett hatékonyabb 

tudományos párbeszéd és a nyilvánosság 

tájékoztatását szolgáló intézkedések révén; 

meg kell könnyíteni a kutatószervezetek 

együttműködését; és az Európai Kutatási 

Térségre gyakorolt határozott strukturális 

hatás révén valamennyi kutató számára 

támogatni kell egy nyitott, a 

munkavállalói jogokat garantáló 
munkaerőpiac létrejöttét, és normákat kell 

megállapítani a minőségi, vonzó és nem 

bizonytalan képzési és foglalkoztatási 

feltételek, valamint a nyitott és átlátható 



 

AM\1171616HU.docx  PE631.580v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

munkaerő-felvétel tekintetében. 

Or. en 



 

AM\1171616HU.docx  PE631.580v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2018 A8-0410/293 

Módosítás  293 

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-

Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozása 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 6 pont – 6.2 pont – 6.2.2 pont – 2 bekezdés – 2 pont – 7 

franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az EU biztonsági pozíciójának 

támogatása világszerte; az Unió védelmi 

ágazata versenyképességének és 

innovativitásának értékelése; biztonsági-

védelmi szinergiák kiaknázása; 

törölve 

Or. en 
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Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh 

Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló 

egyedi program létrehozása 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Határozatra irányuló javaslat 

I melléklet – III rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Megvitatja az innovációbarát 

szabályozás kialakítását, amit az innováció 

elvének folyamatos alkalmazásával és a 

közbeszerzéssel kapcsolatos innovatív 

megközelítés kidolgozásával érnek el, 

mely utóbbi magában foglalja az 

innovációkkal kapcsolatos közbeszerzések 

eszközének kifejlesztését és bővítését az 

innováció ösztönzése érdekében. A 

közszférabeli innovációt vizsgáló 

megfigyelőközpont a megújított 

szakpolitika-támogató eszköz mellett 

továbbra is támogatja a belső kormányzati 

innovációs törekvéseket. 

– Megvitatja az innovációbarát 

szabályozás kialakítását, amit a 

közbeszerzéssel kapcsolatos innovatív 

megközelítés folyamatos alkalmazásával 

és fejlesztésével érnek el, beleértve az 

innovációkkal kapcsolatos közbeszerzések 

eszközének kifejlesztését és bővítését az 

innováció ösztönzése érdekében. A 

közszférabeli innovációt vizsgáló 

megfigyelőközpont a megújított 

szakpolitika-támogató eszköz mellett 

továbbra is támogatja a belső kormányzati 

innovációs törekvéseket. 

Or. en 

 

 


