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Anexa I – pilonul I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

MSCA contribuie la transformarea SEC 

într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 

și mai atractiv la scară mondială. Acest 

obiectiv poate fi realizat prin axarea asupra 

unei noi generații de cercetători cu un nivel 

ridicat de calificare și prin sprijinirea 

talentelor emergente din întreaga UE și din 

afara acesteia; prin încurajarea difuzării și 

aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 

politicilor europene, al economiei și al 

societății, printre altele prin îmbunătățirea 

măsurilor de comunicare științifică și 

informare a publicului; prin facilitarea 

cooperării între organizațiile care 

desfășoară activități de cercetare și prin 

exercitarea unui impact pronunțat de 

structurare asupra SEC, pledând pentru o 

piață deschisă a forței de muncă și stabilind 

standarde pentru formarea profesională de 

calitate, condiții de angajare atractive și 

recrutarea deschisă pentru toți cercetătorii. 

MSCA contribuie la transformarea SEC 

într-un spațiu mai eficient, mai competitiv 

și mai atractiv la scară mondială. Acest 

obiectiv poate fi realizat prin axarea asupra 

unei noi generații de cercetători cu un nivel 

ridicat de calificare și prin sprijinirea 

talentelor emergente din întreaga UE și din 

afara acesteia; prin încurajarea difuzării și 

aplicării noilor cunoștințe și idei în cadrul 

politicilor europene, al economiei și al 

societății, printre altele prin îmbunătățirea 

măsurilor de comunicare științifică și 

informare a publicului; prin facilitarea 

cooperării între organizațiile care 

desfășoară activități de cercetare și prin 

exercitarea unui impact pronunțat de 

structurare asupra SEC, pledând pentru o 

piață deschisă a forței de muncă, cu 

garanții ale drepturilor lucrătorilor și 

stabilind standarde pentru formarea 

profesională de foarte bună calitate, 

condiții atractive și neprecare pentru 

formare și angajare, precum pentru și 

recrutare deschisă și transparentă pentru 

toți cercetătorii. 

Or. en 
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Anexa I – pilonul II – punctul 6 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 – punctul 2 – liniuța 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Sprijinirea poziției UE în materie 

de securitate la nivel mondial; evaluarea 

competitivității și a inovării în industria 

de apărare a Uniunii; exploatarea 

sinergiilor între securitate și apărare; 

eliminat 

Or. en 
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Anexa I – pilonul III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– va discuta despre elaborarea de 

reglementări favorabile inovării, prin 

aplicarea continuă a principiului inovării 

și dezvoltarea unor abordări inovatoare 

privind achizițiile publice, inclusiv 

dezvoltarea și consolidarea instrumentului 

privind achiziții publice în domeniul 

inovării, pentru a impulsiona inovarea. 

Observatorul inovării în sectorul public va 

continua, de asemenea, să sprijine 

eforturile guvernamentale interne în 

materie de inovare, alături de mecanismul 

revizuit de sprijin al politicilor; 

– va discuta despre elaborarea de 

reglementări favorabile inovării, prin 

aplicarea continuă și dezvoltarea unor 

abordări inovatoare privind achizițiile 

publice, inclusiv dezvoltarea și 

consolidarea instrumentului privind 

achiziții publice în domeniul inovării, 

pentru a impulsiona inovarea. Observatorul 

inovării în sectorul public va continua, de 

asemenea, să sprijine eforturile 

guvernamentale interne în materie de 

inovare, alături de mecanismul revizuit de 

sprijin al politicilor; 

Or. en 

 

 


