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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της 

ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 

κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 

εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών 

υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας 

στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από 

ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, 

ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την 

εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις 

ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και 

την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 

βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας 

και μέτρων δημόσιας προβολής· 

διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 

ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας 

αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, 

υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά 

εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα για 

ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς όρους 

απασχόλησης και ανοικτές προσλήψεις 

για όλους τους ερευνητές. 

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας και της 

ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια 

κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί 

εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών 

υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας 

στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από 

ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, 

ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την 

εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις 

ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και 

την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 

βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας 

και μέτρων δημόσιας προβολής· 

διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 

ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας 

αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, 

υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά 

εργασίας με διασφάλιση των εργασιακών 

δικαιωμάτων και καθορίζοντας πρότυπα 

για υψηλής ποιότητας, ελκυστικούς και 

όχι επισφαλείς όρους κατάρτισης και 

απασχόλησης και ανοικτή και διαφανή 

διαδικασία πρόσληψης για όλους τους 

ερευνητές. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παροχή υποστήριξης για τη θέση 

της ΕΕ στον κόσμο από άποψη 

ασφάλειας· αξιολόγηση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 

της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης· 

αξιοποίηση των συνεργειών στους τομείς 

της ασφάλειας και της άμυνας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– θα συζητήσει σχετικά με τη 

θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών 

προς την καινοτομία, μέσω της συνεχούς 

εφαρμογής της αρχής της καινοτομίας, 

καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη 

καινοτόμων προσεγγίσεων για τις δημόσιες 

συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της 

ανάπτυξης και της βελτίωσης του μέσου 

«δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων» 

(PPI) για την προώθηση της καινοτομίας. 

Το παρατηρητήριο καινοτομίας στον 

δημόσιο τομέα θα συνεχίσει επίσης να 

στηρίζει τις εσωτερικές προσπάθειες για 

καινοτομία στον δημόσιο τομέα, 

παράλληλα με τον ανανεωμένο μηχανισμό 

υποστήριξης πολιτικής. 

– θα συζητήσει σχετικά με τη 

θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών 

προς την καινοτομία, μέσω της συνεχούς 

εφαρμογής και ανάπτυξης καινοτόμων 

προσεγγίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και 

της βελτίωσης του μέσου «δημόσια 

προμήθεια καινοτόμων λύσεων» (PPI) για 

την προώθηση της καινοτομίας. Το 

παρατηρητήριο καινοτομίας στον δημόσιο 

τομέα θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις 

εσωτερικές προσπάθειες για καινοτομία 

στον δημόσιο τομέα, παράλληλα με τον 

ανανεωμένο μηχανισμό υποστήριξης 

πολιτικής. 
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