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Pozměňovací 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 

za skupinu GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Zvláštní program k provedení Horizontu Evropa – rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2021–2027 

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

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Akce „Marie Curie-Skłodowska“ pomáhají 

učinit Evropský výzkumný prostor 

efektivnější, konkurenceschopnější 

a atraktivnější v globálním měřítku. Toho 

lze dosáhnout, když se zaměří pozornost na 

novou generaci vysoce kvalifikovaných 

výzkumných pracovníků a poskytne 

podpora novým talentům z EU i mimo ni, 

když se podpoří šíření nových znalostí a 

myšlenek a jejich uplatňování v politikách 

EU, hospodářství a společnosti, mimo jiné 

prostřednictvím lepších opatření pro 

vědeckou komunikaci a informování 

veřejnosti, když se usnadní spolupráce 

mezi organizacemi provádějícími výzkum 

a když se dosáhne zjevného dopadu na 

strukturalizaci Evropského výzkumného 

prostoru, poskytnou argumenty pro 

otevřený pracovní trh a stanoví se normy 

pro kvalitní odbornou přípravu, atraktivní 

pracovní podmínky a otevřený proces 

přijímání pro všechny výzkumné 

pracovníky. 

Akce „Marie Curie-Skłodowska“ pomáhají 

učinit Evropský výzkumný prostor 

efektivnější, konkurenceschopnější 

a atraktivnější v globálním měřítku. Toho 

lze dosáhnout, když se zaměří pozornost na 

novou generaci vysoce kvalifikovaných 

výzkumných pracovníků a poskytne 

podpora novým talentům z EU i mimo ni, 

když se podpoří šíření nových znalostí a 

myšlenek a jejich uplatňování v politikách 

EU, hospodářství a společnosti, mimo jiné 

prostřednictvím lepších opatření pro 

vědeckou komunikaci a informování 

veřejnosti, když se usnadní spolupráce 

mezi organizacemi provádějícími výzkum 

a když se dosáhne zjevného dopadu na 

strukturalizaci Evropského výzkumného 

prostoru, poskytnou argumenty pro 

otevřený pracovní trh se zárukou 

pracovních práv a stanoví se normy pro 

vysoce kvalitní, atraktivní a jisté podmínky 

vzdělávání a zaměstnávání a otevřený a 

transparentní proces přijímání pro 

všechny výzkumné pracovníky. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0410/293 

Pozměňovací 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 

za skupinu GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Zvláštní program k provedení Horizontu Evropa – rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2021–2027 

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

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část II – bod 6 – bod 6.2 – bod 6.2.2 – odst. 2 –bod 2 – odrážka 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– podpora bezpečnostní pozice EU 

ve světě; posuzování 

konkurenceschopnosti a inovací 

obranného průmyslu Unie; využívání 

synergií v oblasti bezpečnosti a obrany, 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací 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 

za skupinu GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0410/2018 

Christian Ehler 

 Zvláštní program k provedení Horizontu Evropa – rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2021–2027 

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

Návrh rozhodnutí 

Příloha I – část III – bod 2 – bod 2.2 – odst. 1 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jednat o rozvoji regulace vstřícné 

k inovacím prostřednictvím soustavného 

uplatňování zásady inovace a vývoje 

inovačních přístupů k zadávání veřejných 

zakázek, včetně rozvoje a posilování 

nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 

inovativní řešení, aby se stimulovaly 

inovace. Také Středisko pro sledování 

inovací ve veřejném sektoru bude nadále 

podporovat vnitřní inovační snahy vládních 

institucí souběžně s přepracovaným 

nástrojem na podporu politik, 

– jednat o rozvoji regulace vstřícné 

k inovacím prostřednictvím soustavného 

uplatňování a vývoje inovačních přístupů 

k zadávání veřejných zakázek, včetně 

rozvoje a posilování nástroje pro zadávání 

veřejných zakázek na inovativní řešení, 

aby se stimulovaly inovace. Také Středisko 

pro sledování inovací ve veřejném sektoru 

bude nadále podporovat vnitřní inovační 

snahy vládních institucí souběžně s 

přepracovaným nástrojem na podporu 

politik, 

Or. en 

 

 


