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Forslag til afgørelse 

Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

MSCA er med til at gøre det europæiske 

forskningsrum mere effektivt, 

konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 

plan. Dette kan nås ved at fokusere på en 

ny generation af højt kvalificerede forskere 

og yde støtte til fremspirende talenter i og 

uden for EU, fremme udbredelsen og 

anvendelsen af ny viden og idéer i 

europæiske politikker, økonomien og 

samfundet, bl.a. via forbedret 

videnskabelig kommunikation og 

offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 

at lette samarbejdet mellem 

forskningsorganisationer, og ved at en klart 

strukturerende effekt på det europæiske 

forskningsrum, forfægte et åbent 

arbejdsmarked og sætte standarder for 

kvalitetsuddannelse, attraktive 

ansættelsesvilkår og åben rekruttering for 

alle forskere. 

MSCA er med til at gøre det europæiske 

forskningsrum mere effektivt, 

konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 

plan. Dette kan nås ved at fokusere på en 

ny generation af højt kvalificerede forskere 

og yde støtte til fremspirende talenter i og 

uden for EU, fremme udbredelsen og 

anvendelsen af ny viden og idéer i 

europæiske politikker, økonomien og 

samfundet, bl.a. via forbedret 

videnskabelig kommunikation og 

offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 

at lette samarbejdet mellem 

forskningsorganisationer, og ved at have 

en klart strukturerende effekt på det 

europæiske forskningsrum, forfægte et 

åbent arbejdsmarked med garanti for 

arbejdstagerrettigheder og sætte 

standarder for kvalitetsfulde, attraktive og 

ikkeprekære vilkår for uddannelse og 

beskæftigelse og gennemsigtig rekruttering 

for alle forskere. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Støtte til EU's sikkerhedsposition i 

verden, vurdering af Unionens 

forsvarsindustris konkurrence- og 

innovationsevne, udnyttelse af synergier 

mellem sikkerhed og forsvar 

udgår 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– drøfte udviklingen af 

innovationsvenlig regulering gennem 

fortsat anvendelse af 

innovationsprincippet og udvikling af 

innovative tilgange til offentlige indkøb, 

herunder udvikling og forbedring af 

instrumentet for offentlige indkøb af 

innovationsløsninger med henblik på at øge 

innovationen. Observatoriet for innovation 

i den offentlige sektor vil ligeledes fortsat 

støtte regeringernes 

innovationsbestræbelser sideløbende med 

den moderniserede politiske støttefacilitet 

– drøfte udviklingen af 

innovationsvenlig regulering gennem 

fortsat anvendelse og udvikling af 

innovative tilgange til offentlige indkøb, 

herunder udvikling og forbedring af 

instrumentet for offentlige indkøb af 

innovationsløsninger med henblik på at øge 

innovationen. Observatoriet for innovation 

i den offentlige sektor vil ligeledes fortsat 

støtte regeringernes 

innovationsbestræbelser sideløbende med 

den moderniserede politiske støttefacilitet 

Or. en 

 

 


