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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare I – led 2 – led 2.1 – stycke 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 

till att göra det europeiska 

forskningsområdet mer effektivt, 

konkurrenskraftigt och attraktivt på global 

nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 

en ny generation av högkvalificerade 

forskare och stöd till nya talanger från hela 

EU och utanför, genom att främja 

spridning och tillämpning av nya kunskap 

och nya idéer på europeisk politik, 

ekonomi och samhälle, bland annat genom 

förbättrad kommunikation om vetenskap 

och utåtriktad verksamhet, genom att 

underlätta samarbete mellan 

forskningsorganisationer, och genom en 

uttalat strukturerad inverkan på det 

europeiska forskningsområdet, med stöd 

för en öppen arbetsmarknad och 

fastställande av standarder för utbildning 

av hög kvalitet, attraktiva arbetsvillkor och 

öppen rekrytering för samtliga forskare. 

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 

till att göra det europeiska 

forskningsområdet mer effektivt, 

konkurrenskraftigt och attraktivt på global 

nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 

en ny generation av högkvalificerade 

forskare och stöd till nya talanger från hela 

EU och utanför, genom att främja 

spridning och tillämpning av ny kunskap 

och nya idéer på europeisk politik, 

ekonomi och samhälle, bland annat genom 

förbättrad kommunikation om vetenskap 

och utåtriktad verksamhet, genom att 

underlätta samarbete mellan 

forskningsorganisationer, och genom en 

uttalat strukturerad inverkan på det 

europeiska forskningsområdet, med stöd 

för en öppen arbetsmarknad med en 

garanti för arbetstagarrättigheter och 

fastställande av standarder för 

högkvalitativa, attraktiva och trygga 

utbildnings- och arbetsvillkor och öppen 

och transparent rekrytering för samtliga 

forskare. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare II – led 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – stycke 2 – led 2 – strecksats 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Stöd till EU:s säkerhetsläge i 

världen, bedömning av konkurrenskraft 

och innovation i unionens 

försvarsindustri, utnyttjande av synergier 

mellan säkerhet och försvar. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – 

ramprogrammet för forskning och innovation 

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

Förslag till beslut 

Bilaga I – pelare III – led 2 – led 2.2 – stycke 1 – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Diskutera utvecklingen av 

innovationsfrämjande lagstiftning, genom 

fortsatt tillämpning av 

innovationsprincipen och utveckling av 

innovativa metoder för offentlig 

upphandling, inbegripet utveckling och 

stärkande av instrumentet för offentlig 

upphandling av innovativa lösningar för att 

främja innovation. Observationsorganet för 

innovation inom offentlig sektor kommer 

också att fortsätta att stödja interna statliga 

innovationssatsningar, tillsammans med 

den moderniserade enheten för politiskt 

stöd. 

– Diskutera utvecklingen av 

innovationsfrämjande lagstiftning, genom 

fortsatt tillämpning och utveckling av 

innovativa metoder för offentlig 

upphandling, inbegripet utveckling och 

stärkande av instrumentet för offentlig 

upphandling av innovativa lösningar för att 

främja innovation. Observationsorganet för 

innovation inom offentlig sektor kommer 

också att fortsätta att stödja interna statliga 

innovationssatsningar, tillsammans med 

den moderniserade enheten för politiskt 

stöd. 

Or. en 

 

 


