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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Sedmý rámcový program (2007–2013) Evropského společenství pro výzkum, technický 
rozvoj a demonstrace je součástí integrované strategie pro lidské zdroje v oblasti výzkumu a 
rozvoje v Evropské unii.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu, s odvoláním na zásadu 
rovného postavení žen a mužů vyjádřenou v tomto stanovisku, zdůrazňuje, že potenciální 
přínos žen pro vědecké obory není dosud vhodným způsobem využíván a je nutno podniknout
konkrétnější akce, které by jej prosazovaly. Ve většině členských států Evropské unie je 
vlastně počet žen s vysokoškolským vzděláním ve srovnání s počtem mužů s vysokoškolským 
vzděláním vyšší. Přes tento úspěch na poli vzdělávání však na trhu práce v oblasti vědeckých 
činností převládají muži, zatímco ženy představují ve vědeckých oborech a v rozhodovacích 
orgánech, které se zabývají vědeckými otázkami, menšinu. Rámcový program by tedy měl 
přispět jak k podpoře volby vědeckých oborů – a podněcovat přitom především zastoupení 
žen ve vědeckých oborech a v oblasti technologií – , tak k účasti žen za rovných podmínek na 
činnosti ve všech vědeckých oborech a na všech úrovních.

Z tohoto důvodu by měly výzkumné činnosti prováděné v rámci tohoto programu respektovat 
základní etické zásady, včetně těch, které jsou vyjmenovány v Listině základních práv 
Evropské unie, jako např. právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, rovné postavení žen a 
mužů nebo možnost sladit rodinný a pracovní život.

Rámcový program je rozdělen do čtyř typů činností. Jedna z nich, nazvaná „lidé“, podporuje  
odbornou přípravu a profesní rozvoj jednotlivých výzkumných pracovnic a výzkumných 
pracovníků. Toto stanovisko vyjadřuje domněnku, že je věcí prvořadého významu, aby cílem 
programu „lidé“ bylo zajistit, že do něj bude začleněna problematika pohlaví, že bude dbát na 
uplatňování zásady rovnosti pohlaví například tím, že bude podporovat vznik nových podniků 
a inovace v oblasti podnikatelské činnosti žen, a že tyto iniciativy budou přiměřeně 
zohledněny i v rovině finanční.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.



PE 371.820v01-00 4/18 AD\608138CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Rámcový program je rozdělen do čtyř 
typů činností: nadnárodní spolupráce 
v politicky definovaných tématech 
(„spolupráce“), výzkumu řízeného 
výzkumnými pracovníky na podnět 
výzkumné obce („myšlenky“), podpory 
odborné přípravy a profesního rozvoje 
výzkumných pracovníků („lidé“) a podpory 
výzkumných kapacit („kapacity“). Činnosti 
v rámci tématu „lidé“, pokud jde o nepřímé 
akce, by se měly provádět prostřednictvím 
tohoto specifického programu.

(2) Rámcový program, který je určen pro 
výzkumné pracovnice a pracovníky, je 
rozdělen do čtyř typů činností: nadnárodní 
spolupráce v politicky definovaných 
tématech („spolupráce“), výzkumu řízeného 
výzkumnými pracovnicemi a výzkumnými 
pracovníky na podnět výzkumné obce 
(„myšlenky“), podpory odborné přípravy 
a profesního rozvoje výzkumných pracovnic
a výzkumných pracovníků („lidé“) 
a podpory výzkumných kapacit („kapacity“). 
Činnosti v rámci tématu „lidé“, pokud jde o 
nepřímé akce, by se měly provádět 
prostřednictvím tohoto specifického 
programu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise hodlá věnovat zvláštní pozornost začlenění aspektu 
pohlaví, je třeba upřesnit tam, kde je to zapotřebí, že se tyto činnosti týkají jak žen, tak mužů.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4

(4) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti prováděné členskými státy i další 
akce Společenství, které jsou nezbytné pro 
celkovou strategii provádění lisabonských 
cílů, a dále zejména akce zaměřené na 
strukturální fondy, zemědělství, vzdělávání, 
odbornou přípravu, konkurenceschopnost a 
inovace, průmysl, zdraví, ochranu 
spotřebitele, zaměstnanost, energetiku, 
dopravu a životní prostředí.

(4) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti prováděné členskými státy i další 
akce Společenství, které jsou nezbytné pro 
celkovou strategii provádění lisabonských 
cílů, a dále zejména akce zaměřené na 
strukturální fondy, zemědělství, vzdělávání, 
odbornou přípravu, zaměstnanost, rovné 
příležitosti a rovné zacházení, 
konkurenceschopnost a inovace, průmysl, 
zdraví, ochranu spotřebitele, zaměstnanost, 
energetiku, dopravu a životní prostředí.

Odůvodnění

Rovné příležitosti a rovné zacházení jsou základní zásady Společenství, které se musí
uplatňovat, abychom dosáhli lisabonských cílů, a k nimž by rámcový program měl přispět.
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Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5

(5) Inovace a činnosti spojené s malými a 
středními podniky, které rámcový program 
podporuje, by měly doplňovat činnosti 
prováděné v souladu s rámcovým 
programem pro konkurenceschopnost a 
inovace.

(5) Inovace a činnosti spojené s malými a 
středními podniky, které rámcový program 
podporuje, by měly doplňovat činnosti 
prováděné v souladu s rámcovým 
programem pro konkurenceschopnost a 
inovace a přispívat k podpoře malých 
rodinných podniků a MSP řízených 
ženami.

Odůvodnění

Obtížný přístup k vhodným formám financování může být překážkou účasti na výzkumných 
činnostech, technologickém rozvoji a demonstracích, zejména pokud jde o MSP a malé 
rodinné podniky a podniky řízené ženami.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 7

(7) Mezinárodní rozměr je základní složkou 
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a rozvoje 
v Evropě. V souladu s článkem 170 
Smlouvy je tento specifický program 
otevřen účasti zemí, které za tímto účelem 
uzavřely nezbytné dohody, a na úrovni 
projektů je rovněž na základě vzájemného 
prospěchu otevřen účasti subjektů ze třetích 
zemí a mezinárodních organizací pro 
vědeckou spolupráci. Kromě toho jsou 
všechny akce, a to i zvláštní akce, v tomto 
specifickém programu otevřeny účasti 
jednotlivých výzkumných pracovníků ze 
třetích zemí.

(7) Mezinárodní rozměr je základní složkou 
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a rozvoje 
v Evropě. V souladu s článkem 170 
Smlouvy je tento specifický program 
otevřen účasti zemí, které za tímto účelem 
uzavřely nezbytné dohody, a na úrovni 
projektů je rovněž na základě vzájemného 
prospěchu otevřen účasti subjektů ze třetích 
zemí a mezinárodních organizací pro 
vědeckou spolupráci. Kromě toho jsou 
všechny akce, a to i zvláštní akce, v tomto 
specifickém programu otevřeny bez jakékoli 
diskriminace účasti jednotlivých 
výzkumných pracovnic a výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí. Za tímto účelem 
by bylo potřeba věnovat úsilí k urychlení 
vzájemného uznávání profesních 
kvalifikací získaných ve třetích zemích.

Odůvodnění

Účast v programu nesmí podléhat žádné formě diskriminace. Navíc, abychom přilákali 
zahraniční vědce, je třeba urychlit vzájemné uznávání kvalifikací získaných ve třetích zemích, 
aby se v Evropě zabránilo nedostatečnému využívání lidského potenciálu ve výzkumu a v 
technologiích a nebránilo se volnému pohybu vědeckých pracovníků na území Společenství.
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Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 8

(8) Výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci tohoto programu musí dodržovat 
základní etické zásady včetně těch, které 
jsou stanoveny v Listině základních práv 
Evropské unie.

(8) Výzkumné činnosti uskutečňované v 
rámci tohoto programu musí dodržovat 
základní etické zásady včetně těch, které 
jsou stanoveny v Listině základních práv 
Evropské unie, jako například právo na 
nedotknutelnost lidské osobnosti, rovnost 
žen a mužů nebo možnost sladit rodinný a 
pracovní život.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise je veden myšlenkou posoudit velmi pozorně začlenění 
hlediska rovného postavení žen a mužů, je potřeba tam, kde je to nutné, jasně uvést, že 
činnosti se budou týkat jak žen, tak mužů.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Rámcový program by měl přispět k 
prosazování výběru podle vědeckých 
schopností a podporovat především 
zastoupení žen ve vědeckých disciplínách i 
v technických oborech.

Odůvodnění

Je potřeba podniknout kroky na různých úrovních výzkumu (studia, profesní dráhy, atd.), 
pokud chceme provádět opravdovou politiku rovného přístupu a umožnit provádění 
opravdové politiky rovných příležitostí v oblasti výzkumu. Tento pozměňovací návrh se rovněž 
vztahuje k novému bodu odůvodnění 13a, který předkládá navrhovatelka.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 13

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat odpovídající pozornost 
zohledňování rovného postavení žen 
a mužů, jakož i – mimo jiné – pracovním 
podmínkám, transparentnosti náboru 
a profesnímu rozvoji výzkumných 

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat odpovídající pozornost 
zohledňování rovného zacházení a rovných 
příležitostí pro ženy a muže, stejných práv, 
přidělením přiměřených finančních 
prostředků, jakož i – mimo jiné – pracovním 
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pracovníků přijatých na projekty a programy 
hrazené v rámci akcí tohoto programu, pro 
něž představuje referenční rámec doporučení 
Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků.

podmínkám, zejména takovým, které by 
umožnily sladit rodinný a pracovní život, 
transparentnosti náboru – a 
nediskriminujícím podmínkám při něm –
a profesnímu rozvoji výzkumných pracovnic 
a pracovníků se zřetelem na potřeby 
výzkumných pracovníků se zdravotním 
postižením, přijatých na projekty a programy 
hrazené v rámci akcí tohoto programu, pro 
něž představuje referenční rámec doporučení 
Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovnic a pracovníků.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise hodlá přihlédnout zejména k začlenění aspektu pohlaví, je 
třeba upřesnit, podle potřeby a prostřednictvím vhodné formulace, že se tyto činnosti budou 
týkat jak žen, tak mužů tak, aby se tato zásada konkrétně odrazila na přidělených finančních 
prostředcích. Kromě toho by se osobám se zdravotním postižením mělo dostat ujištění, že 
mohou mít stejný přístup k jakýmkoli činnostem jako ostatní, a poskytnout jim v tomto ohledu 
speciální zařízení. Při provádění tohoto programu je nutno rovněž zohlednit potřebu sladění 
pracovního a rodinného života a respektování zásad nediskriminačního postupu při náboru 
výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Ve většině evropských zemí je počet 
žen s vysokoškolským vzděláním ve 
srovnání s počtem mužů s vysokoškolským 
vzděláním vyšší. Nicméně na trhu práce v 
oblasti vědy převládají muži: rozdíl mezi 
ženami a muži ve věkové skupině 20–24 let, 
kteří dokončí vysokoškolská studia činil v 
roce 2004 pět procentních bodů.1 Z tohoto 
důvodu je nutné v oblasti výzkumu 
podporovat zastoupení žen na různých 
úrovních a dbát na začlenění hlediska 
pohlaví, s výjimkou zvláštních důvodů.
_____________
1 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
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Výboru regionů o rovnosti žen a mužů, 2005 
KOM(2005)0044.

Odůvodnění

Zastoupení žen na všech úrovních v oblasti výzkumu je třeba podporovat vzhledem k tomu, že 
na některých úsecích není dosud možné přísně uplatňovat politiku rovných příležitostí kvůli 
nízkému procentu zastoupení žen.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 14

(14) Tento program je v souladu s dalším 
rozvojem a prováděním integrované 
strategie ohledně lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a rozvoje v Evropě na základě 
„Strategie pro mobilitu v rámci Evropského 
výzkumného prostoru“ a sdělení „Výzkumní 
pracovníci v Evropském výzkumném 
prostoru: Jedno povolání, mnoho uplatnění“, 
podporuje je a rovněž bere do úvahy závěry 
Rady ze dne 18. dubna 2005, pokud jde o 
lidské zdroje v oblasti výzkumu a vývoje.

(14) Tento program je v souladu s dalším 
rozvojem a prováděním integrované 
strategie ohledně lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a rozvoje v Evropě na základě 
„Strategie pro mobilitu v rámci Evropského 
výzkumného prostoru“, v níž – pokud jde o 
zásadu rovnosti mezi ženami a muži – se 
výslovně uvádí, že v Evropě není 
potenciální přínos žen ve vědeckých 
oborech odpovídajícím způsobem využíván,
a sdělení „Výzkumní pracovníci v 
Evropském výzkumném prostoru: Jedno 
povolání, mnoho uplatnění“, podporuje je a 
rovněž bere do úvahy závěry Rady ze dne 
18. dubna 2005, pokud jde o lidské zdroje 
v oblasti výzkumu a vývoje.

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je dát tomuto programu konkrétní zaměření, aby se tak 
vyplnily mezery, jež byly zjištěny ve „Strategii pro mobilitu v rámci Evropského výzkumného
prostoru“.

Pozměňovací návrh 10
Článek 2 odst. 1

Specifický program podporuje kvantitavním 
i kvalitativním posilováním lidského 
potenciálu v oblasti výzkumu a techniky 
v Evropě činnosti související s programem
„lidé“. Budou posíleny činnosti podporující 
odbornou přípravu a profesní rozvoj 

Specifický program podporuje kvantitavním 
i kvalitativním posilováním lidského 
potenciálu, a zejména ženského, v oblasti 
výzkumu a techniky v Evropě činnosti 
související s programem „lidé“ a 
podněcující zahájení profesní dráhy 
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výzkumných pracovníků, tzv. akce „Marie 
Curie“, přičemž se bude věnovat větší 
pozornost klíčovým aspektům rozvoje 
dovedností a profesního rozvoje a posílení 
vazeb na vnitrostátní systémy.

výzkumného pracovníka. Jeho pomocí se 
prosazuje rovný přístup jak žen, tak mužů k 
této oblasti, a jsou v něm zejména 
zohledněny potřeby výzkumných pracovnic 
a výzkumných pracovníků se zdravotním 
postižením. Budou posíleny činnosti 
podporující odbornou přípravu a profesní 
rozvoj výzkumných pracovnic a
výzkumných pracovníků, tzv. akce „Marie 
Curie“, přičemž se bude věnovat větší 
pozornost klíčovým aspektům rozvoje 
dovedností a profesního rozvoje a posílení 
vazeb na vnitrostátní systémy.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 1

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami.

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami. Financuje se pouze výzkum, jenž 
je v souladu s lidskými právy, a zejména 
pokud respektuje lidskou důstojnost.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 3 odrážka 1

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány ve 
všech členských státech,

– výzkumné činnosti, které jsou zakázány 
v členských státech, které mají úctu 

k základním právům a k ústavním zásadám,

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 3

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Bude se jednat o taková kritéria, 
která posoudí kvalitativní aspekty 
předkladatelů (výzkumných 
pracovníků/organizací) a jejich potenciál 
k dalšímu pokroku, případně včetně jejich 
kapacity pro provádění projektu; kvalitu 
navrhované činnosti v oblasti vědecké 
odborné přípravy a/nebo předávání znalostí; 

3. Pracovní program upřesní kritéria pro 
hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci 
režimů financování a kritéria pro výběr 
projektů. Bude se jednat o taková kritéria, 
která posoudí kvalitativní aspekty 
předkladatelů (výzkumných 
pracovníků/organizací) a jejich potenciál 
k dalšímu pokroku, případně včetně jejich 
kapacity pro provádění projektu; kvalitu 
navrhované činnosti v oblasti vědecké 
odborné přípravy a/nebo předávání znalostí; 
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přidanou hodnotu pro Společenství a 
strukturující účinek navrhované činnosti 
z hlediska příspěvku k cílům specifického 
programu a pracovního programu. 
V pracovním programu mohou být tato 
kritéria a jakékoliv koeficienty a limity dále 
specifikovány nebo doplněny.

přidanou hodnotu pro Společenství a 
strukturující účinek navrhované činnosti 
z hlediska příspěvku k cílům specifického 
programu a pracovního programu a zavedení
zásady rovného zacházení a rovných 
příležitostí pro ženy a muže. V pracovním 
programu mohou být tato kritéria a jakékoliv 
koeficienty a limity dále specifikovány nebo 
doplněny.

Odůvodnění

Ve smyslu bodu odůvodnění 13 návrhu Komise s použitím přiměřené formulace.

Pozměňovací návrh 14
Příloha úvod odst. 1

Jednou z hlavních výhod v oblasti 
konkurenceschopnosti ve vědě a technice je 
kvantita a kvalita jejich lidských zdrojů. 
Jako předpoklad zvýšení kapacity a výkonu 
Evropy v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje, jakož i konsolidace a dalšího 
rozvoje Evropského výzkumného prostoru 
sleduje tento program hlavní strategický cíl, 
kterým je vytvořit z Evropy přitažlivější 
místo pro výzkumné pracovníky. Toho má 
být dosaženo prostřednictvím značného 
celoevropského strukturujícího účinku na 
organizaci, výkon a kvalitu odborné přípravy 
v oblasti výzkumu, na aktivní profesní 
rozvoj výzkumných pracovníků, na výměnu 
poznatků uskutečňovanou prostřednictvím 
výzkumných pracovníků mezi odvětvími a 
výzkumnými organizacemi a na intenzivní 
účast žen ve výzkumu a vývoji.

Jednou z hlavních výhod v oblasti 
konkurenceschopnosti ve vědě a technice je 
kvantita a kvalita jejich lidských zdrojů. 
Jako předpoklad zvýšení kapacity a výkonu 
Evropy v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje, jakož i konsolidace a dalšího 
rozvoje Evropského výzkumného prostoru 
sleduje tento program hlavní strategický cíl, 
kterým je vytvořit z Evropy přitažlivější 
místo pro výzkumné pracovníky. Toho má 
být dosaženo prostřednictvím značného 
strukturujícího účinku na organizaci, výkon 
a kvalitu odborné přípravy v oblasti 
výzkumu, na výměnu poznatků 
uskutečňovanou prostřednictvím 
výzkumných pracovnic a výzkumných 
pracovníků mezi odvětvími a výzkumnými 
organizacemi, na aktivní profesní rozvoj 
výzkumných pracovníků s přihlédnutím 
zejména k účasti žen ve výzkumu a vývoji, 
přičemž je třeba podporovat sladění 
pracovního a rodinného života.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise hodlá věnovat zvláštní pozornost začlenění hlediska
pohlaví, je třeba upřesnit, že se tyto činnosti týkají jak žen, tak mužů. Kromě toho by bylo 
zapotřebí zajistit přiměřené podmínky, umožňující ženám – jakmile budou mít možnost sladit 
pracovní a rodinný život – podílet se aktivněji na výzkumných činnostech.
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Pozměňovací návrh 15
Příloha úvod odst. 2

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovníky 
z hlediska rozvoje jejich dovedností a 
schopností na všech stupních kariéry, a to od 
základní odborné přípravy ve výzkumu až 
po jejich profesní rozvoj a celoživotní 
vzdělávání. Klíčovými prvky akcí „Marie 
Curie“ jsou mobilita, nadnárodní i mezi 
odvětvími, uznávání zkušeností získaných 
v různých odvětvích a zemích a odpovídající 
pracovní podmínky.

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovnice a 
pracovníky z hlediska rozvoje jejich 
dovedností a schopností na všech stupních 
kariéry, a to od základní odborné přípravy ve 
výzkumu až po jejich profesní rozvoj a 
celoživotní vzdělávání. Klíčovými prvky 
akcí „Marie Curie“ jsou mobilita, 
nadnárodní i mezi odvětvími, uznávání 
zkušeností a kvalifikace získaných 
v různých odvětvích a zemích a odpovídající 
pracovní podmínky, s přihlédnutím k zásadě 
rovnosti žen a mužů a k zařízením určeným
speciálně výzkumným pracovníkům se 
zdravotním postižením.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise hodlá věnovat zvláštní pozornost začlenění aspektu 
pohlaví, je třeba upřesnit, že se tyto činnosti týkají jak žen, tak mužů. Kromě toho by se mělo 
zajistit, aby měly osoby s postižením stejný přístup k jakýmkoli činnostem, a v tomto ohledu by 
se jim měla poskytnout zvláštní zařízení. Aby byla účast umožněna i výzkumným pracovníkům 
a výzkumným pracovnicím ze třetích zemí, je naprosto nezbytné přijmout opatření k tomu, aby 
byla uznána jejich kvalifikace, kterou získali ve svých zemích. Mimoto musí akce „Marie 
Curie“ upřednostnit vytvoření takových pracovních podmínek, které budou přihlížet nejen 
k rovnosti žen a mužů, ale také k potřebě sladit pracovní a rodinný život.

Pozměňovací návrh 16
Příloha úvod odst. 4

Za základní přidanou hodnotu tohoto 
programu je považována velká účast 
podniků, a to včetně malých a středních 
podniků. Všechny akce „Marie Curie“ 
podporují posílení spolupráce mezi 
průmyslem a akademickou obcí v oblasti 
vzdělávání výzkumných pracovníků, 
profesního rozvoje a výměny poznatků, 

Za základní přidanou hodnotu tohoto 
programu je považována velká účast 
podniků, a to včetně malých a středních 
podniků. Všechny akce „Marie Curie“ 
podporují posílení spolupráce mezi 
průmyslem a akademickou obcí v oblasti 
vzdělávání výzkumných pracovníků, 
profesního rozvoje a výměny poznatků, 
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zatímco na propojení průmyslu a 
akademické obce a jejich partnerství se 
zaměřuje zvláštní akce.

zatímco na propojení průmyslu a 
akademické obce a jejich partnerství se 
zaměřuje zvláštní akce na podporu
zakládání nových podniků a inovace v 
oblasti podnikatelské činnosti žen.

Odůvodnění

Propast v oblasti digitálních technologií  zvláště silně pociťují malé a středně velké podniky, 
což má nepříznivý dopad na konkurenceschopnost těchto podniků, v nichž jsou významně 
zastoupeny ženy. Na tento problém by měla být při uplatňovámí programu zaměřena zvláštní 
pozornost.

Pozměňovací návrh 17
Příloha úvod odst. 5

V rámci profesního rozvoje a rovněž 
posílení a obohacení mezinárodní spolupráce 
prostřednictvím výzkumných pracovníků i 
přilákání talentovaných výzkumných 
pracovníků do Evropy se bude pozornost 
soustřeďovat na mezinárodní rozměr jako 
základní složku lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a vývoje v Evropě. Mezinárodní 
rozměr bude součástí všech akcí „Marie 
Curie“ a bude i předmětem samostatných 
akcí.

V rámci profesního rozvoje jak žen, tak
mužů, a rovněž posílení a obohacení 
mezinárodní spolupráce prostřednictvím 
výzkumných pracovnic a výzkumných 
pracovníků i přilákání talentovaných 
výzkumných pracovníků do Evropy se bude 
pozornost soustřeďovat na mezinárodní 
rozměr jako základní složku lidských zdrojů 
v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě. 
Mezinárodní rozměr bude součástí všech 
akcí „Marie Curie“ a bude i předmětem 
samostatných akcí.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise je veden myšlenkou posoudit velmi pozorně začlenění 
hlediska rovného postavení žen a mužů, je potřeba tam, kde je to nutné, jasně uvést, že 
činnosti se budou týkat jak žen, tak mužů.

Pozměňovací návrh 18
Příloha úvod odst. 6

Patřičný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen a 
mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ a 
stanovením směrných čísel pro účast žen a 

Patřičný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen a 
mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ a 
stanovením směrných čísel pro účast žen a 
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mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 
Kromě toho mají akce zajistit, aby výzkumní 
pracovníci nalezli odpovídající rovnováhu 
mezi pracovním a soukromým životem, a 
přispět ke snadnějšímu návratu ke kariéře v 
oblasti výzkumu po určité přestávce. 
Součástí činností v rámci tohoto 
specifického programu bude dále přihlédnutí 
k etickým, společenským, právním a širším 
kulturním aspektům výzkumu, který má být 
proveden, a k jeho možnému využití, a 
případně rovněž společensko-ekonomické 
dopady vědeckého a technického rozvoje a 
předvídání.

mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 
Kromě toho mají akce zajistit, aby výzkumní 
pracovníci, a zejména výzkumné 
pracovnice, nalezli odpovídající rovnováhu 
mezi pracovním a rodinným životem, a 
přispět ke snadnějšímu návratu ke kariéře v 
oblasti výzkumu po určité přestávce, 
zejména po mateřské nebo rodičovské 
dovolené, a to i s ohledem na demografický 
vývoj. Součástí činností v rámci tohoto 
specifického programu bude dále přihlédnutí 
k etickým, společenským, právním a širším 
kulturním aspektům výzkumu, který má být 
proveden, a k jeho možnému využití, a 
případně rovněž společensko-ekonomické 
dopady vědeckého a technického rozvoje a 
předvídání.

Odůvodnění

Ženy nemají v oblasti výzkumu stejné možnosti postupu jako muži, a proto je nezbytné 
přijmout opatření, která jim umožní vrátit se ke své profesi po určité přestávce, zejména po 
rodičovské nebo mateřské dovolené.

Pozměňovací návrh 19
Příloha úvod odst. 7

Za účelem plného využití potenciálu Evropy 
a zvýšení její přitažlivosti pro výzkumné 
pracovníky se bude prostřednictvím akcí 
„Marie Curie“ vytvářet konkrétní součinnost 
s jinými akcemi jak v rámci politiky 
Společenství v oblasti výzkumu, tak v rámci 
akcí založených na jiných politikách 
Společenství, např. v oblasti vzdělávání, 
soudržnosti a zaměstnanosti. O tuto 
součinnost budou rovněž usilovat akce na 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Za účelem plného využití potenciálu Evropy 
a zvýšení její přitažlivosti pro výzkumné 
pracovnice a pracovníky se bude 
prostřednictvím akcí „Marie Curie“ vytvářet 
konkrétní součinnost s jinými akcemi jak 
v rámci politiky Společenství v oblasti 
výzkumu, tak v rámci akcí založených na 
politikách Společenství, přičemž je třeba 
dbát na začlenění hlediska rovnosti žen a 
mužů v oblastech jako vzdělávání, 
soudržnost a zaměstnanost. O tuto 
součinnost budou rovněž usilovat akce na 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise hodlá věnovat zvláštní pozornost začlenění hlediska
pohlaví, je třeba upřesnit, že se tyto činnosti týkají jak žen, tak mužů.
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Pozměňovací návrh 20
Příloha Etická hlediska odst. 1

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 
práv Evropské unie, a zejména ochrana 
lidské důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu 
s právem Společenství a platným zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů 
a pravidel chování, například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o lidských 
právech a biomedicíně podepsanou v Oviedu 
dne 4. dubna 1997 a jejími dodatkovými 
protokoly, Úmluvou OSN o právech dítěte, 
Všeobecnou deklarací o lidském genomu 
a lidských právech přijatou organizací 
UNESCO, Úmluvou OSN o biologických 
a toxinových zbraních (BTWC), 
Mezinárodní smlouvou o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství a souvisejícími rezolucemi 
Světové zdravotnické organizace (WHO).

Během provádění tohoto specifického 
programu a výzkumných činností z něj 
vyplývajících musí být respektovány 
základní etické zásady. K nim mimo jiné 
patří zásady uvedené v Listině základních 
práv Evropské unie, a zejména ochrana 
lidské důstojnosti a lidského života, ochrana 
osobních údajů a soukromí, jakož i ochrana 
zvířat a životního prostředí v souladu 
s právem Společenství a platným zněním 
příslušných mezinárodních úmluv, pokynů 
a pravidel chování, například Helsinskou 
deklarací, Úmluvou Rady Evropy o lidských 
právech a biomedicíně podepsanou v Oviedu 
dne 4. dubna 1997 a jejími dodatkovými 
protokoly, Úmluvou OSN o právech dítěte, 
Všeobecnou deklarací o lidském genomu 
a lidských právech přijatou organizací 
UNESCO, rezolucí č. 59/280 přijatou dne 
8. března 2005 Valným shromážděním 
OSN, Úmluvou OSN o biologických 
a toxinových zbraních (BTWC), 
Mezinárodní smlouvou o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství a souvisejícími rezolucemi 
Světové zdravotnické organizace (WHO).

Pozměňovací návrh 21
Příloha Etická hlediska odst. 3

V souladu se zásadou subsidiarity 
a rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován. V každém případě se však 
uplatňují vnitrostátní právní předpisy a 
výzkum, který je zakázán v některém 
členském státě nebo jiné zemi, nebude v 
uvedeném členském státě nebo zemi 
financován z prostředků Společenství.

V souladu se zásadou subsidiarity 
a rozmanitostí přístupů v Evropě musí 
účastníci výzkumných projektů dodržovat 
právní a správní předpisy a etická pravidla 
platné v zemích, kde výzkum bude 
uskutečňován. V každém případě se však 
uplatňují vnitrostátní právní předpisy a 
výzkum, který je zakázán v některém 
členském státě nebo jiné zemi, nebude v 
uvedeném členském státě nebo zemi 
financován z prostředků Společenství. 
Společenství v zásadě financuje výzkum, 
pouze pokud je v souladu s lidskými právy, 
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a zejména pokud respektuje lidskou 
důstojnost.

Pozměňovací návrh 22
Příloha Činnosti Základní odborná příprava výzkumných pracovníků odst. 1

Tato akce podpoří základní odbornou 
přípravu výzkumných pracovníků, která se 
zpravidla zaměří na první čtyři roky kariéry 
výzkumných pracovníků, a v případě 
potřeby bude za účelem dokončení základní 
odborné přípravy o rok prodloužena. 
Prostřednictvím nadnárodního vytváření sítí 
zaměřeného na strukturování významného 
podílu kapacity kvalitní základní odborné 
přípravy v oblasti výzkumu v členských 
státech a přidružených zemích jak ve 
veřejném, tak v soukromém sektoru, se akce 
zaměří na zlepšování profesních vyhlídek 
výzkumných pracovníků v obou sektorech, 
čímž se současně zvýší přitažlivost 
výzkumné profese pro mladé výzkumné 
pracovníky.

Tato akce podpoří základní odbornou 
přípravu výzkumných pracovníků, která se 
zpravidla zaměří na první čtyři roky kariéry 
výzkumných pracovníků, a v případě 
potřeby bude za účelem dokončení základní 
odborné přípravy o rok prodloužena a 
napomůže tím spravedlivé rovnováze v
zastoupení žen a mužů. Prostřednictvím 
nadnárodního vytváření sítí zaměřeného na 
strukturování významného podílu kapacity 
kvalitní základní odborné přípravy v oblasti 
výzkumu v členských státech a přidružených 
zemích jak ve veřejném, tak v soukromém 
sektoru, se akce zaměří na zlepšování 
profesních vyhlídek výzkumných 
pracovníků v obou sektorech, čímž se 
současně zvýší přitažlivost výzkumné 
profese pro mladé výzkumné pracovníky, a 
zejména ženy.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise je veden myšlenkou posoudit velmi pozorně začlenění 
hlediska rovného postavení žen a mužů, je potřeba tam, kde je to nutné, jasně uvést, že 
činnosti se budou týkat jak žen, tak mužů.

Pozměňovací návrh 23
Příloha Činnosti Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj odst. 1

Tato akce se zaměřuje na zkušené výzkumné 
pracovníky v různých fázích jejich kariéry a 
má zvýšit jejich individuální schopnosti 
prostřednictvím nabývání 
multidisciplinárních nebo 
interdisciplinárních dovedností nebo 
získávání mezioborových zkušeností. Cílem 
je podpořit výzkumné pracovníky při 

Tato akce se zaměřuje na zkušené výzkumné 
pracovníky a pracovnice v různých fázích 
jejich kariéry a má zvýšit jejich individuální 
schopnosti prostřednictvím nabývání 
multidisciplinárních nebo 
interdisciplinárních dovedností nebo 
získávání mezioborových zkušeností. Cílem 
je podpořit výzkumné pracovníky a 
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získávání a/nebo posilování vedoucího 
nezávislého postavení, např. hlavního 
výzkumného pracovníka, profesora nebo 
jiného vedoucího postavení ve vzdělávání 
nebo podniku. Akce bude rovněž pomáhat 
výzkumným pracovníkům vrátit se ke 
kariéře v oblasti výzkumu po určité 
přestávce nebo se po zkušenosti s mobilitou 
(znovu) zapojit do kariéry v oblasti výzkumu 
v členských státech a přidružených zemích, 
včetně jejich země původu.

pracovnice při získávání a/nebo posilování 
vedoucího nezávislého postavení, např. 
hlavního výzkumného pracovníka, profesora 
nebo jiného vedoucího postavení ve 
vzdělávání nebo podniku. Akce bude rovněž 
pomáhat výzkumným pracovníkům vrátit se 
ke kariéře v oblasti výzkumu po určité 
přestávce, zejména po mateřské nebo 
rodičovské dovolené, nebo se po zkušenosti 
s mobilitou (znovu) zapojit do kariéry 
v oblasti výzkumu v členských státech a 
přidružených zemích, včetně jejich země 
původu. Proto bude potřeba podporovat 
lepší sladění rodinného a pracovního 
života, a to i s ohledem na demografický 
vývoj. Za tímto účelem bude nutné zlepšit 
vzájemné uznávání kvalifikací získaných na 
území Společenství a kvalifikací získaných 
ve třetích zemích.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise hodlá věnovat zvláštní pozornost začlenění hlediska
pohlaví, je třeba upřesnit v případech, kterých se to týká, že se tyto činnosti týkají jak žen, tak 
mužů.

Pozměňovací návrh 24
Příloha Činnosti Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj odst. 2

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu na plný 
úvazek; očekává se však, že výzkumní 
pracovníci budou zpravidla mít větší 
zkušenosti, protože akce je zaměřena na 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít celkem čtyřleté
zkušenosti s prací ve výzkumu; očekává se 
však, že výzkumní pracovníci budou 
zpravidla mít větší zkušenosti, protože akce 
je zaměřena na celoživotní vzdělávání a 
profesní rozvoj.

Odůvodnění

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce určena, by měli mít celkem čtyři roky zkušeností a 
měla by se brát v úvahu veškerá praxe, zejména před a po rodičovské dovolené v případě žen, 
které se věnují výzkumným činnostem.

Pozměňovací návrh 25
Příloha Činnosti Specifické akce odst. 1



AD\608138CS.doc 17/18 PE 371.820v01-00

CS

Na podporu vytvoření skutečného 
evropského trhu práce pro výzkumné 
pracovníky je třeba provést řadu 
doprovodných akcí zaměřených na 
odstranění překážek mobility a na posílení 
profesních vyhlídek výzkumných 
pracovníků v Evropě. Cílem těchto akcí 
bude zejména zvyšování povědomí 
účastníků a široké veřejnosti, a to i 
prostřednictvím cen „Marie Curie“, 
podněcování zájmu a podpora na úrovni 
členských států a doplnění akcí 
Společenství.

Na podporu vytvoření skutečného 
evropského trhu práce pro výzkumné 
pracovnice a pracovníky je třeba provést 
řadu doprovodných akcí zaměřených na 
odstranění překážek mobility, na posílení 
profesních vyhlídek výzkumných 
pracovníků v Evropě a pro usnadnění 
souladu mezi pracovním a rodinným 
životem. Cílem těchto akcí bude zejména 
zvyšování povědomí účastníků a široké 
veřejnosti, a to i prostřednictvím cen „Marie 
Curie“, podněcování zájmu a podpora na 
úrovni členských států a doplnění akcí 
Společenství.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh Komise hodlá věnovat zvláštní pozornost začlenění hlediska
pohlaví, je třeba upřesnit, že se tyto činnosti týkají jak žen, tak mužů. Kromě toho by bylo 
třeba zavést přiměřené podmínky umožňující ženám účastnit se aktivněji výzkumných činností, 
pokud budou mít možnost sladit pracovní a rodinný život.
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