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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Programa específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação 

e Inovação 2021-2027 

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

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

As Ações MSCA contribuem para tornar o 

EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 

atrativo à escala mundial. Tal é possível 

centrando a atenção numa nova geração de 

investigadores altamente qualificados e 

apoiando os talentos emergentes em toda a 

UE e não só; promovendo a difusão e 

aplicação de novos conhecimentos e ideias 

às políticas europeias, à economia e à 

sociedade, nomeadamente mediante 

medidas mais eficazes de comunicação 

científica e de proximidade com o público; 

facilitando a cooperação entre 

organizações executantes de investigação e 

tendo um impacto estruturante acentuado 

no EEI, preconizando um mercado de 

trabalho aberto e definindo normas em 

matéria de formação de qualidade, 

condições de emprego atrativas e 

recrutamento aberto a todos os 

investigadores. 

As Ações MSCA contribuem para tornar o 

EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 

atrativo à escala mundial. Tal é possível 

centrando a atenção numa nova geração de 

investigadores altamente qualificados e 

apoiando os talentos emergentes em toda a 

UE e não só; promovendo a difusão e 

aplicação de novos conhecimentos e ideias 

às políticas europeias, à economia e à 

sociedade, nomeadamente mediante 

medidas mais eficazes de comunicação 

científica e de proximidade com o público; 

facilitando a cooperação entre 

organizações executantes de investigação e 

tendo um impacto estruturante acentuado 

no EEI, preconizando um mercado de 

trabalho aberto, com garantia de direitos 

laborais, e definindo normas em matéria de 

formação de alta qualidade, condições 

atrativas e não precárias de formação e 

emprego e recrutamento transparente e 

aberto a todos os investigadores. 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Programa específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação 

e Inovação 2021-2027 

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

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.2 – parágrafo 2 – ponto 2 – 

travessão 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Apoio à posição da UE a nível 

mundial em matéria de segurança; 

avaliação da competitividade e da 

inovação na indústria de defesa da União; 

exploração de sinergias entre segurança e 

defesa;  

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Programa específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação 

e Inovação 2021-2027 

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

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1 – travessão 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

– Debaterá a elaboração de 

regulamentação propícia à inovação, 

mediante a aplicação contínua do princípio 

da inovação e a definição de abordagens 

inovadoras em matéria de contratos 

públicos, incluindo o desenvolvimento e 

reforço do instrumento de Contratos 

Públicos para Soluções Inovadoras (PPI) a 

fim de estimular a inovação. O 

Observatório da Inovação do Setor Público 

continuará também a apoiar os esforços 

internos de inovação da administração 

pública, a par do Mecanismo de Apoio a 

Políticas reformulado; 

– Debaterá a elaboração de 

regulamentação propícia à inovação, 

mediante a aplicação contínua e a definição 

de abordagens inovadoras em matéria de 

contratos públicos, incluindo o 

desenvolvimento e reforço do instrumento 

de Contratos Públicos para Soluções 

Inovadoras (PPI) a fim de estimular a 

inovação. O Observatório da Inovação do 

Setor Público continuará também a apoiar 

os esforços internos de inovação da 

administração pública, a par do Mecanismo 

de Apoio a Políticas reformulado; 

Or. en 

 

 


