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7.12.2018 A8-0410/292 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Špecifický program na vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program pre 

výskum a inováciu 2021 – 2027 

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

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 

účinnosti, konkurencieschopnosti a 

príťažlivosti Európskeho výskumného 

priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 

Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú 

generáciu kvalifikovaných výskumných 

pracovníkov a podporou nádejných 

talentov z celej EÚ a mimo nej; 

intenzívnym šírením a uplatňovaním 

nových poznatkov a nápadov v európskych 

politikách, hospodárstve a spoločnosti, 

okrem iného lepšou vedeckou 

komunikáciou a opatreniami na 

informovanie verejnosti; uľahčením 

spolupráce medzi výskumnými 

organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 

na EVP, podporou otvoreného trhu práce a 

stanovením noriem pre kvalitnú odbornú 

prípravu, atraktívnymi podmienkami 
zamestnávania a otvoreným náborom pre 

všetkých výskumných pracovníkov. 

Program MSCA prispieva k zvýšeniu 

účinnosti, konkurencieschopnosti a 

príťažlivosti Európskeho výskumného 

priestoru (EVP) v celosvetovom meradle. 

Možno to dosiahnuť zameraním sa na novú 

generáciu kvalifikovaných výskumných 

pracovníkov a podporou nádejných 

talentov z celej EÚ a mimo nej; 

intenzívnym šírením a uplatňovaním 

nových poznatkov a nápadov v európskych 

politikách, hospodárstve a spoločnosti, 

okrem iného lepšou vedeckou 

komunikáciou a opatreniami na 

informovanie verejnosti; uľahčením 

spolupráce medzi výskumnými 

organizáciami; a štruktúrovaným vplyvom 

na EVP, podporou otvoreného trhu práce 

so zárukou pracovných práv a stanovením 

noriem pre vysokokvalitné, atraktívne 

a nie neisté podmienky odbornej prípravy 

a zamestnávania a otvoreným a 

transparentným náborom pre všetkých 

výskumných pracovníkov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/293 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Špecifický program na vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program pre 

výskum a inováciu 2021 – 2027 

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

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odsek 2 – bod 2 – zarážka 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– podporovanie bezpečnostnej 

pozície EÚ vo svete, hodnotenie 

konkurencieschopnosti a inovácie 

obranného priemyslu Únie, využitie 

synergií bezpečnosti a obrany, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/294 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Špecifický program na vykonávanie programu Horizont Európa – rámcový program pre 

výskum a inováciu 2021 – 2027 

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

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – časť III – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– bude diskutovať o vypracovaní 

právnych predpisov podporujúcich 

inováciu, a to prostredníctvom ďalšieho 

uplatňovania zásady inovácie a rozvoja 

inovatívnych prístupov v oblasti verejného 

obstarávania vrátane rozvíjania a 

zlepšovania nástroja verejného 

obstarávania inovácií na podporu inovácie. 

Stredisko pre monitorovanie inovácie vo 

verejnom sektore bude taktiež naďalej 

podporovať úsilie o vnútornú inováciu 

verejnej správy, a to súbežne s 

prepracovaným nástrojom politickej 

podpory, 

– bude diskutovať o vypracovaní 

právnych predpisov podporujúcich 

inováciu, a to prostredníctvom ďalšieho 

uplatňovania a rozvoja inovatívnych 

prístupov v oblasti verejného obstarávania 

vrátane rozvíjania a zlepšovania nástroja 

verejného obstarávania inovácií na 

podporu inovácie. Stredisko pre 

monitorovanie inovácie vo verejnom 

sektore bude taktiež naďalej podporovať 

úsilie o vnútornú inováciu verejnej správy, 

a to súbežne s prepracovaným nástrojom 

politickej podpory, 

Or. en 

 

 


