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Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 7 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

MSCV padeda užtikrinti didesnį ERA 

efektyvumą, konkurencingumą ir 

patrauklumą pasauliniu mastu. Šiuos 

tikslus galima pasiekti dėmesį skiriant 

naujos kartos aukštos kvalifikacijos 

tyrėjams ir teikiant paramą būsimiesiems 

talentams visoje ES ir už jos ribų; skatinant 

naujų žinių ir idėjų sklaidą ir taikymą 

Europos politikoje, ekonomikoje ir 

visuomenėje, be kita ko, gerinant 

informacijos apie mokslą komunikaciją ir 

naudojantis visuomenės informavimo 

priemonėmis; sudarant palankesnes sąlygas 

mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų 

bendradarbiavimui; taip pat užtikrinant 

didelį struktūrinį poveikį Europos 

mokslinių tyrimų erdvei, skatinant atverti 

darbo rinką ir nustatant kokybiško 

mokymo, patrauklių darbo sąlygų ir atviro 

priėmimo į darbą procedūrų standartus 

visiems tyrėjams. 

MSCV padeda užtikrinti didesnį ERA 

efektyvumą, konkurencingumą ir 

patrauklumą pasauliniu mastu. Šiuos 

tikslus galima pasiekti dėmesį skiriant 

naujos kartos aukštos kvalifikacijos 

tyrėjams ir teikiant paramą būsimiesiems 

talentams visoje ES ir už jos ribų; skatinant 

naujų žinių ir idėjų sklaidą ir taikymą 

Europos politikoje, ekonomikoje ir 

visuomenėje, be kita ko, gerinant 

informacijos apie mokslą komunikaciją ir 

naudojantis visuomenės informavimo 

priemonėmis; sudarant palankesnes sąlygas 

mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų 

bendradarbiavimui; taip pat užtikrinant 

didelį struktūrinį poveikį Europos 

mokslinių tyrimų erdvei, skatinant atverti 

darbo rinką, kartu garantuojant darbo 

teises, ir nustatant itin kokybiškas, 

patrauklias ir deramas mokymo ir darbo 

sąlygas bei atviro ir skaidraus priėmimo į 

darbą procedūrų standartus visiems 

tyrėjams. 
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Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 dalies 2 pastraipos 2 punkto 7 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– ES saugumo padėties parama 

pasaulyje; Sąjungos gynybos pramonės 

konkurencingumo ir naujovių 

įvertinimas; saugumo ir gynybos sąveikos 

panaudojimas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl sprendimo 

I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 1 pastraipos 1 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– aptars inovacijoms palankią 

reglamentavimo plėtrą nuolat taikant 

inovacijų principą ir kuriant novatoriškus 

viešųjų pirkimų metodus, įskaitant 

inovacinių sprendimų viešųjų pirkimų 

skatinimo ir tobulinimo priemonę, kuri 

palaikytų inovacijas. Viešojo sektoriaus 

inovacijų stebėjimo tarnyba taip pat toliau 

rems vyriausybės vidaus inovacijų 

pastangas, panaudodama atnaujintą 

politikos paramos priemonę; 

– aptars inovacijoms palankią 

reglamentavimo plėtrą nuolat taikant ir 

kuriant novatoriškus viešųjų pirkimų 

metodus, įskaitant inovacinių sprendimų 

viešųjų pirkimų skatinimo ir tobulinimo 

priemonę, kuri palaikytų inovacijas. 

Viešojo sektoriaus inovacijų stebėjimo 

tarnyba taip pat toliau rems vyriausybės 

vidaus inovacijų pastangas, panaudodama 

atnaujintą politikos paramos priemonę; 

Or. en 

 

 


