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Predlog spremembe  292 

Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (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 

v imenu skupine GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

Predlog sklepa 

Priloga I – del I – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ukrepi MSCA prispevajo k večji 

učinkovitosti, konkurenčnosti in 

privlačnosti Evropskega raziskovalnega 

prostora v svetovnem merilu To je mogoče 

doseči z osredotočenjem na novo 

generacijo visokokvalificiranih 

raziskovalcev ter zagotavljanjem podpore 

novim nadarjenim iz celotne EU in širše; s 

spodbujanjem širjenja in uporabe novega 

znanja in zamisli v evropskih politikah, 

gospodarstvu in družbi, med drugim tudi z 

izboljšanjem znanstvene komunikacije in 

ukrepov za obveščanje javnosti; s 

spodbujanjem sodelovanja med 

organizacijami, ki se ukvarjajo z 

raziskavami; ter z doseganjem znatnega 

strukturnega vpliva na ERP, z 

zavzemanjem za odprt trg dela in 

postavljanjem standardov za kakovostno 

usposabljanje, privlačne pogoje 

zaposlovanja in odprto zaposlovanje za vse 

raziskovalce. 

Ukrepi MSCA prispevajo k večji 

učinkovitosti, konkurenčnosti in 

privlačnosti Evropskega raziskovalnega 

prostora v svetovnem merilu To je mogoče 

doseči z osredotočenjem na novo 

generacijo visokokvalificiranih 

raziskovalcev ter zagotavljanjem podpore 

novim nadarjenim iz celotne EU in širše; s 

spodbujanjem širjenja in uporabe novega 

znanja in zamisli v evropskih politikah, 

gospodarstvu in družbi, med drugim tudi z 

izboljšanjem znanstvene komunikacije in 

ukrepov za obveščanje javnosti; s 

spodbujanjem sodelovanja med 

organizacijami, ki se ukvarjajo z 

raziskavami; ter z doseganjem znatnega 

strukturnega vpliva na ERP, z 

zavzemanjem za odprt trg dela z 

zagotovitvijo pravic delavcev in 

postavljanjem standardov za 

visokokakovostno usposabljanje, privlačne 

in neprekarne pogoje za usposabljanje in 

zaposlovanje ter odprto in pregledno 

zaposlovanje za vse raziskovalce. 
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Maurel 
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Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 

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

Predlog sklepa 

Priloga I – del II – točka 6 – točka 6.2 – točka 6.2.2 – odstavek 2 –točka 2 – alinea 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– podpora varnostnemu položaju EU 

v svetu; ocena konkurenčnosti in 

inovativnosti obrambne industrije Unije; 

izkoriščanje sinergij varnost – obramba; 

črtano 

Or. en 
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Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sabine Lösing, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Luke 

Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

Jakop Dalunde 
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Poročilo A8-0410/2018 

Christian Ehler 

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za 

izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa 
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Predlog sklepa 

Priloga I – del III – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– razpravljala o razvoju inovacijam 

naklonjene pravne ureditve z nadaljnjo 

uporabo inovacijskega načela in razvojem 

inovativnih pristopov na področju javnega 

naročanja, vključno z razvojem in 

krepitvijo instrumenta za javno naročanje 

inovacij (PPI) za spodbujanje inovacij. 

Observatorij za inovacije v javnem sektorju 

bo tudi še naprej podpiral notranja vladna 

prizadevanja za inovacije poleg 

prenovljenega mehanizma za pomoč 

politikam; 

– razpravljala o razvoju inovacijam 

naklonjene pravne ureditve z nadaljnjo 

uporabo in razvojem inovativnih pristopov 

na področju javnega naročanja, vključno z 

razvojem in krepitvijo instrumenta za javno 

naročanje inovacij (PPI) za spodbujanje 

inovacij. Observatorij za inovacije v 

javnem sektorju bo tudi še naprej podpiral 

notranja vladna prizadevanja za inovacije 

poleg prenovljenega mehanizma za pomoč 

politikam; 

Or. en 

 

 


