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Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 

przyczyniają się do zwiększenia 

skuteczności, konkurencyjności 

i atrakcyjności europejskiej przestrzeni 

badawczej w skali globalnej. Można to 

osiągnąć koncentrując się na nowym 

pokoleniu wysoko wykwalifikowanych 

naukowców i zapewniając wsparcie dla 

nowych talentów z UE i spoza niej; 

poprzez wspieranie rozpowszechniania 

i stosowania nowej wiedzy i pomysłów 

w polityce europejskiej, gospodarce 

i społeczeństwie, między innymi poprzez 

udoskonalenie komunikacji naukowej 

i środków komunikacji ze społeczeństwem; 

poprzez ułatwianie współpracy między 

organizacjami zaangażowanymi w badania; 

oraz poprzez wyraźny wpływ 

strukturyzujący na europejską przestrzeń 

badawczą, wspieranie otwartego rynku 

pracy i ustanawianie norm w zakresie 

jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków 

zatrudnienia i otwartej rekrutacji dla 

wszystkich naukowców. 

Działania „Maria Skłodowska-Curie” 

przyczyniają się do zwiększenia 

skuteczności, konkurencyjności 

i atrakcyjności europejskiej przestrzeni 

badawczej w skali globalnej. Można to 

osiągnąć koncentrując się na nowym 

pokoleniu wysoko wykwalifikowanych 

naukowców i zapewniając wsparcie dla 

nowych talentów z UE i spoza niej; 

poprzez wspieranie rozpowszechniania 

i stosowania nowej wiedzy i pomysłów 

w polityce europejskiej, gospodarce 

i społeczeństwie, między innymi poprzez 

udoskonalenie komunikacji naukowej 

i środków komunikacji ze społeczeństwem; 

poprzez ułatwianie współpracy między 

organizacjami zaangażowanymi w badania; 

oraz przez wyraźny wpływ strukturyzujący 

na europejską przestrzeń badawczą, 

wspieranie otwartego rynku pracy 

zapewniającego przestrzeganie praw 

pracowniczych i ustanawianie norm w 

zakresie wysokiej jakości, atrakcyjnych i 

stabilnych warunków szkolenia i 

zatrudnienia oraz otwartej i przejrzystej 

rekrutacji dla wszystkich naukowców. 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – ustęp 2 – 

tiret 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Wspieranie światowej pozycji UE 

w zakresie bezpieczeństwa; ocena 

konkurencyjności i innowacyjności 

przemysłu obronnego Unii; wykorzystanie 

synergii w dziedzinie bezpieczeństwa 

i obronności; 

skreśla się 

Or. en 
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Christian Ehler 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – filar III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 1 – tiret 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– omówi opracowanie przepisów 

sprzyjających innowacjom poprzez dalsze 

stosowanie zasady innowacyjności 

i opracowanie innowacyjnych podejść do 

zamówień publicznych, w tym 

opracowanie i usprawnienie instrumentu 

zamówień publicznych na innowacje 

w celu stymulowania innowacji. Centrum 

monitorowania innowacji w sektorze 

publicznym będzie również w dalszym 

ciągu wspierać wewnętrzne działania 

rządowe na rzecz innowacji, wraz 

z unowocześnionym narzędziem 

wspierania polityki; 

– omówi opracowanie przepisów 

sprzyjających innowacjom przez dalsze 

stosowanie i opracowywanie 

innowacyjnych podejść do zamówień 

publicznych, w tym opracowanie 

i usprawnienie instrumentu zamówień 

publicznych na innowacje w celu 

stymulowania innowacji. Centrum 

monitorowania innowacji w sektorze 

publicznym będzie również w dalszym 

ciągu wspierać wewnętrzne działania 

rządowe na rzecz innowacji, wraz 

z unowocześnionym narzędziem 

wspierania polityki; 

Or. en 

 

 


