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7.12.2018 A8-0410/292 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 2021-2027 

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

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 

doeltreffender, concurrerender en 

aantrekkelijker te maken. Dit kan worden 

bereikt door in te zetten op een nieuwe 

generatie hoogopgeleide onderzoekers en 

ondersteuning te bieden aan opkomend 

talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 

verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 

bevorderen alsook de toepassing ervan op 

het Europees beleid, de economie en de 

maatschappij, onder andere door 

verbeterde communicatie over wetenschap 

en bewustmakingsmaatregelen; door de 

samenwerking tussen 

onderzoeksorganisaties te 

vergemakkelijken; en door een 

uitgesproken structurerend effect op de 

EOR te hebben, te ijveren voor een open 

arbeidsmarkt en normen vast te stellen 

voor hoogwaardige opleidingen, 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en open 

rekrutering voor alle onderzoekers. 

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 

doeltreffender, concurrerender en 

aantrekkelijker te maken. Dit kan worden 

bereikt door in te zetten op een nieuwe 

generatie hoogopgeleide onderzoekers en 

ondersteuning te bieden aan opkomend 

talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 

verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 

bevorderen alsook de toepassing ervan op 

het Europees beleid, de economie en de 

maatschappij, onder andere door 

verbeterde communicatie over wetenschap 

en bewustmakingsmaatregelen; door de 

samenwerking tussen 

onderzoeksorganisaties te 

vergemakkelijken; en door een 

uitgesproken structurerend effect op de 

EOR te hebben, te ijveren voor een open 

arbeidsmarkt met gegarandeerde 

arbeidsrechten, en normen vast te stellen 

voor hoogwaardige, aantrekkelijke en niet-

onzekere opleidings- en 

arbeidsvoorwaarden en open en 

transparante rekrutering voor alle 

onderzoekers. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/293 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 2021-2027 

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

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – alinea 2 – punt 2 – streepje 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– ondersteuning van de 

veiligheidspositie van de EU in de wereld; 

beoordeling van het 

concurrentievermogen en de innovatie 

van de defensie-industrie van de Unie; 

benutting van synergieën tussen 

beveiliging en defensie; 

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/294 

Amendement  294 

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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jakop Dalunde 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie 2021-2027 

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

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler III – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– bespreken hoe 

innovatievriendelijke regelgeving kan 

worden ontwikkeld door het 

innovatiebeginsel te blijven toepassen en 

innovatieve benaderingen te ontwikkelen 

voor openbare aanbestedingen, met 

inbegrip van de ontwikkeling en 

verbetering van het instrument 

Overheidsopdrachten voor innovatie (PPI), 

om innovatie te bevorderen. De 

Waarnemingspost voor innovatie in de 

overheidssector zal eveneens steun blijven 

verlenen aan interne innovatie door 

overheden, naast de aangepaste 

beleidsondersteuningsfaciliteit; 

– bespreken hoe 

innovatievriendelijke regelgeving kan 

worden ontwikkeld door innovatieve 

benaderingen voor openbare 

aanbestedingen te blijven toepassen en 

ontwikkelen, met inbegrip van de 

ontwikkeling en verbetering van het 

instrument Overheidsopdrachten voor 

innovatie (PPI), om innovatie te 

bevorderen. De Waarnemingspost voor 

innovatie in de overheidssector zal 

eveneens steun blijven verlenen aan interne 

innovatie door overheden, naast de 

aangepaste beleidsondersteuningsfaciliteit; 

Or. en 

 

 


