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RÖVID INDOKOLÁS

Le septième programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités 
de recherche, de développement technologique et de démonstration, s'inscrit dans la stratégie 
intégrée pour les ressources humaines dans le domaine de la recherche et du développement 
dans l'Union européenne.

En référence au principe de parité entre les femmes et les hommes dans le présent avis, la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen souligne 
que la contribution potentielle des femmes aux disciplines scientifiques n'est pas encore 
dûment valorisée et nécessite des actions de promotion plus concrètes. Dans la plupart des 
États membres de l'Union européenne, le nombre de femmes diplômées de l'enseignement 
supérieur est en effet proportionnellement supérieur à celui des hommes. En dépit de cette 
supériorité au niveau éducatif, le marché du travail dans le domaine scientifique est dominé 
par une présence masculine, alors que les femmes sont une minorité dans les sciences et dans 
les organes décisionnels qui traitent de questions scientifiques. Le programme-cadre devrait 
par conséquent contribuer à promouvoir tant le choix des facultés scientifiques en 
encourageant surtout la présence des femmes dans les disciplines scientifiques et dans les 
domaines technologiques, que la participation des femmes à égalité de conditions dans toutes 
les disciplines scientifiques et à tous les niveaux.

Par conséquent, les activités de recherche conduites dans le cadre du présent programme 
devraient respecter les principes éthiques fondamentaux, y compris ceux énoncés dans la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme par exemple le droit à 
l'intégrité de la personne, l'égalité entre les hommes et les femmes et le fait de concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

Le programme-cadre s'articule autour de quatre types d'activités. L'un d'eux, intitulé 
"Personnel", soutient la formation et l'évolution de carrière des chercheuses et des chercheurs. 
Le présent avis estime qu'il est de la plus grande importance que le programme "Personnel" 
vise à assurer l'intégration de la problématique de genre, en tenant compte du principe de la 
parité de genre, en promouvant par exemple la création d'entreprises par des femmes ainsi que 
l'esprit d'entreprise féminin et que ces initiatives soient dûment prises en compte dans le cadre 
financier.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A keretprogram négy típusú tevékenység 
körül szerveződik: transznacionális 
együttműködés a szakpolitikák által 
meghatározott témákban 
(„Együttműködés”), a kutatóközösség 
kezdeményezésén alapuló, kutatók által 
javasolt kutatás („Ötletek”), a kutatók 
képzésének és szakmai életpályájának 
támogatása („Munkaerő”) és a kutatási 
kapacitások támogatása („Kapacitások”). A 
közvetett cselekvések körében a 
„Munkaerő” keretei között megvalósítandó 
tevékenységeket ezen egyedi programmal 
kell végrehajtani.

(2) A kutatónőkre és kutatókra vonatkozó 
keretprogram négy típusú tevékenység körül 
szerveződik: transznacionális 
együttműködés a szakpolitikák által 
meghatározott témákban 
(„Együttműködés”), a kutatóközösség 
kezdeményezésén alapuló, kutatónők és
kutatók által javasolt kutatás („Ötletek”), a 
kutatónők és kutatók képzésének és szakmai 
életpályájának támogatása („Munkaerő”) és 
a kutatási kapacitások támogatása 
(„Kapacitások”). A közvetett cselekvések 
körében a „Munkaerő” keretei között 
megvalósítandó tevékenységeket ezen 
egyedi programmal kell végrehajtani.

Indokolás

Mivel a Bizottság javaslata különös figyelmet kíván fordítani a nemi szempontok 
beillesztésére, pontosítani szükséges, hogy az említett tevékenységek mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkoznak.

Módosítás: 2
(4) preambulumbekezdés

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a szakképzés, a versenyképesség és 
az innováció, az ipar, az egészségügy, a 
fogyasztóvédelem, a foglalkoztatás, az 
energiaügy és a környezetvédelem területére 
vonatkozókat.

A keretprogram kiegészíti a tagállamokban 
végzett tevékenységeket és más, a lisszaboni 
célkitűzések megvalósítására irányuló átfogó 
stratégiai törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a szakképzés, a foglalkoztatás, az 
esélyek és a bánásmód egyenlősége, a 
versenyképesség és az innováció, az ipar, az 
egészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás, az energiaügy és a 
környezetvédelem területére vonatkozókat.
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Indokolás

Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a Közösségek alapvető elvei, amelyeket 
érvényesíteni kell a lisszaboni célkitűzések megvalósítása érdekében, s amelyhez a 
keretprogramnak hozzá kell járulnia.

Módosítás: 3
(5) preambulumbekezdés

(5) Az e keretprogramban támogatott 
innovációs és KKV-vonatkozású 
tevékenységeknek ki kell egészíteniük a 
versenyképességre és innovációra vonatkozó 
keretprogram során végzett tevékenységeket.

(5) Az e keretprogramban támogatott 
innovációs és KKV-vonatkozású 
tevékenységeknek ki kell egészíteniük a 
versenyképességre és innovációra vonatkozó 
keretprogram során végzett tevékenységeket, 
továbbá hozzá kell járulniuk a családi 
kisvállalkozások és a nők vezetése alatt 
működő KKV-k támogatásához.

Indokolás

A megfelelő finanszírozási formákhoz való hozzáférés nehézségei a kutatási, műszaki 
fejlesztési és demonstrációs tevékenységekben történő részvétel akadályai lehetnek, különösen 
a KKV-k, a családi és a nők vezetése alatt álló kisvállalkozások számára.

Módosítás: 4
(7) preambulumbekezdés

(7) A nemzetközi dimenzió alapvető 
szerepet kap az európai kutatásban és 
fejlesztésben alkalmazott humán erőforrás 
összetételében. A Szerződés 170. cikkében 
előírtak szerint e programban azok az 
országok vehetnek részt, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, ezenkívül a projektek 
szintjén, illetve kölcsönös előnyök alapján 
nyitott harmadik országok szervezetei és a 
tudományos együttműködésben érdekelt 
nemzetközi szervezetek részvétele előtt is. 
Továbbá minden cselekvés, valamint ezen 
egyedi program minden külön cselekvése 
nyitott harmadik országokbeli egyéni 

(7) A nemzetközi dimenzió alapvető 
szerepet kap az európai kutatásban és 
fejlesztésben alkalmazott humán erőforrás 
összetételében. A Szerződés 170. cikkében 
előírtak szerint e programban azok az 
országok vehetnek részt, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, ezenkívül a projektek 
szintjén, illetve kölcsönös előnyök alapján 
nyitott harmadik országok szervezetei és a 
tudományos együttműködésben érdekelt 
nemzetközi szervezetek részvétele előtt is. 
Továbbá minden cselekvés, valamint ezen 
egyedi program minden külön cselekvése 
nyitott harmadik országokbeli egyéni 
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kutatók részvételére. Ebből a célból 
erőfeszítést kell tenni 

kutatók részvételére, bármiféle 
megkülönböztetés nélkül. Ebből a célból 
erőfeszítést kell tenni. E célból erőfeszítésre 
van szükség a harmadik országokban 
szerzett szakképesítések kölcsönös 
elismerésének meggyorsítása érdekében.

Indokolás

A programban való részvételt semmilyen megkülönböztetés nem befolyásolhatja. Ezenkívül, a 
külföldi kutatók vonzása érdekében alapvetőnek tűnik a harmadik országokban szerzett 
szakképesítések elismerésének meggyorsítása abból a célból, hogy Európában megelőzzük a 
kutatás és technológia területén rendelkezésre álló emberi erőforrások nem megfelelő szintű 
kihasználtságát és a kutatók szabad mozgásának korlátozását a Közösség területén.

Módosítás: 5
(8) preambulumbekezdés

(8) Helyénvaló, hogy az e program 
keretében végzett kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartsák az etikai alapelveket, 
beleértve azokat is, amelyek az Európai 
Unió alapjogi chartájában jutnak kifejezésre.

(8) Helyénvaló, hogy az e program 
keretében végzett kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartsák az etikai alapelveket, 
beleértve azokat is, amelyek az Európai 
Unió alapjogi chartájában jutnak kifejezésre, 
mint például a személyi integritáshoz való 
jog, a nők és a férfiak közötti egyenlőség, a 
családi élet és a munkahely 
összeegyeztetésének lehetősége.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik

Módosítás: 6
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A keretprogram hozzájárul a 
tudományos tanulmányi lehetőségek 
előmozdításához, ösztönözve elsősorban a 
nők jelenlétét a tudományos és műszaki 
területeken.
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Indokolás

Intézkedéseket kell hozni a kutatás különböző szintjein (például tanulmányok, életpálya) egy 
valódi esélyegyenlőségi politikai biztosítására a kutatási ágazatban. E módosítás kapcsolódik 
a jelentés előadója által javasolt (13a) preambumubekezdéshez.

Módosítás: 7
(13) preambulumbekezdés

(13) A program végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti
egyenlőség érvényesítésére, valamint többek 
között a program cselekvéseiből 
finanszírozott projektek és programok 
keretében alkalmazott kutatók 
munkakörülményeire, felvételi eljárásuk 
átláthatóságára és szakmai előmenetelükre; 
ezekben a kérdésekben a Kutatók Európai 
Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexéről szóló, 2005. március 
11-i bizottsági ajánlás nyújt hivatkozási 
keretet.

(13) A program végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód és az 
esélyegyenlőség érvényesítésére, a 
jogegyenlőségre, a pénzügyi támogatások 
arányosságára, valamint többek között a 
program cselekvéseiből finanszírozott 
projektek és programok keretében 
alkalmazott kutatónők és kutatók 
munkakörülményeire, különös tekintettel a 
szakmai és magánélet 
összeegyeztethetőségének lehetőségére
felvételi eljárásuk átláthatóságára és a 
diszkrimináció tilalmára, valamint a 
kutatónők és kutatók szakmai 
előmenetelükre különös figyelmet fordítva a 
fogyatékkal élő kutatók igényeire; ezekben 
a kérdésekben a Kutatók Európai Chartájáról 
és a kutatónők és kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexéről szóló, 
2005. március 11-i bizottsági ajánlás nyújt 
hivatkozási keretet.

Indokolás

Étant donné que la proposition de la Commission entend prendre en compte notamment 
l'intégration de la dimension de genre, il convient de préciser, au besoin, et avec le 
vocabulaire adéquat, que les activités concerneront aussi bien les femmes que les hommes, et 
de faire en sorte que ce principe ait des répercussions concrètes sur les dotations financières.
En outre, les personnes handicapées devraient être assurées de pouvoir bénéficier d'un accès 
identique aux activités, quelles qu'elles soient et, à cet égard, des installations spéciales 
devraient être mises à leur disposition. La nécessité de concilier vie professionnelle et vie 
familiale doit également être prise en compte dans la mise en œuvre du programme, tout 
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comme le respect du principe de non-discrimination dans la sélection des chercheurs.

Módosítás: 8
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) Az európai országok többségében a 
diplomás nők száma arányosan meghaladja 
a diplomás férfiakét. Ennek ellenére 
tudományos területeken meghatározó a 
férfiak jelenléte a munkaerőpiacon: a 
felsőoktatási intézményekbe beiratkozó 20 
és 24 év közötti nők és férfiak száma közötti 
különbség 2004-ben meghaladta az 5 %-ot1.
Szükséges ezért különböző szinteken 
előmozdítani a nők jelenlétét a kutatási 
ágazatban, tekintettel a nemek 
integrációjára, az egyedi esetek kivételével.
_____________
1 

A Bizottság 2005. évi jelentése a Tanácsnak, az 
Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
nemek közötti egyenlőségről COM(2005)0044.

Indokolás

A nők részvételét minden szinten elő kell mozdítani a kutatási ágazatban, mivel egyes 
területeken nem lehet alkalmazni az esélyegyenlőségi politikát tekintettel a nők alacsony 
részvételére.

Módosítás: 9
(14) preambulumbekezdés

(14) Ez a program összhangban van az 
európai kutatás és fejlesztés területén 
alkalmazott humán erőforrásra vonatkozó 
integrált stratégiával és elősegíti ennek 
továbbfejlesztését és végrehajtását a 
„Mobilitási stratégia az EKT számára” című 
és a „Kutatók az EKT-ben: egy szakma, több 
karrier” című közlemények alapján, 
valamint figyelembe veszi a kutatás és 
fejlesztés területén alkalmazott humán 

(14) Ez a program összhangban van az 
európai kutatás és fejlesztés területén 
alkalmazott humán erőforrásra vonatkozó 
integrált stratégiával és elősegíti ennek 
továbbfejlesztését és végrehajtását a férfiak 
és nők közötti egyenlőség elve tekintetében 
a nők tudományos területeken jelentkező 
képességeinek nem megfelelő 
kihasználására kifejezetten utaló 
„Mobilitási stratégia az EKT számára” című 
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erőforrásról szóló, 2005. április 18-i tanácsi 
következtetéseket.

és a „Kutatók az EKT-ben: egy szakma, több 
karrier” című közlemények alapján, 
valamint figyelembe veszi a kutatás és 
fejlesztés területén alkalmazott humán 
erőforrásról szóló, 2005. április 18-i tanácsi 
következtetéseket.

Indokolás

A módosítás célja a jelenprogramot az Európai Kutatási Térség mobilitási stratégiája által 
azonosított hiányosságok kiigazítása.

Módosítás: 10
2. cikk első bekezdés

Az egyedi program a „Munkaerő” 
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a 
munkaerő-potenciált az európai kutatás és 
technológia területén. A Marie Curie-
cselekvésekként emlegetett, a kutatók 
képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket megerősítik, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira.

Az egyedi program a „Munkaerő” – a 
kutatói pályára lépést ösztönző –
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a –
különösen női – munkaerő-potenciált az 
európai kutatás és technológia területén, 
valamint azokat, amelyek elősegítik a 
férfiak és  a nők  egyenlő hozzáférését, 
különös tekintettel a fogyatékkal élő 
kutatónőkre és kutatókra. A Marie Curie-
cselekvésekként emlegetett, a kutatónők és
kutatók képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket megerősítik, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira.

Indokolás

Módosítás: 11
4. cikk (1) bekezdés
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(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani. 

(1) Az egyedi program keretében 
valamennyi kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani.
Kutatás csak akkor finanszírozható, ha 
összhangban van az emberi jogok, 
különösen az emberi méltóság védelmével.

Módosítás: 12
4. cikk (3) bekezdés első francia bekezdés

– a minden tagállamban tiltott kutatási 
tevékenységek,

– a tagállamokban az alapjogokra és az 
alkotmányos elvekre tekintettel tiltott 
kutatási tevékenységek,

Módosítás: 13
6. cikk (3) bekezdés

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre irányuló 
pályázatok elbírálási és a projektek 
kiválasztási kritériumait. A kritériumok 
értékelik: a pályázók (kutatók/szervezetek) 
minőségi jellemzőit és további fejlődésre 
való képességüket, szükség szerint 
végrehajtó kapacitásukat; a javasolt 
tevékenység minősége a tudományos képzés 
és/vagy tudásátadás szempontjából; a 
javasolt tevékenység közösségi hozzáadott 
értéke és strukturáló hatása az egyedi 
program és a munkaprogram célkitűzéseihez 
való hozzájárulás szempontjából. Ezek a 
kritériumok és az esetleges súlyozások vagy 
küszöbértékek a munkaprogramban tovább 
részletezhetők és kiegészíthetők.

(3) A munkaprogramban elő kell írni az 
egyes finanszírozási rendszerek alapján 
benyújtott, közvetett cselekvésekre irányuló 
pályázatok elbírálási és a projektek 
kiválasztási kritériumait. A kritériumok 
értékelik: a pályázók (kutatók/szervezetek) 
minőségi jellemzőit és további fejlődésre 
való képességüket, szükség szerint 
végrehajtó kapacitásukat; a javasolt 
tevékenység minősége a tudományos képzés 
és/vagy tudásátadás szempontjából; a 
javasolt tevékenység közösségi hozzáadott 
értéke és strukturáló hatása az egyedi 
program és a munkaprogram célkitűzéseihez 
való hozzájárulás, továbbá a férfiak és nők
közötti egyenlő bánásmód és az 
esélyegyenlőség elveinek megvalósítása
szempontjából. Ezek a kritériumok és az 
esetleges súlyozások vagy küszöbértékek a 
munkaprogramban tovább részletezhetők és 
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kiegészíthetők.

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő (13) preambulumbekezdés logikáját követve, a megfelelő 
szóhasználattal.

Módosítás: 14
Melléklet Bevezetés első bekezdés

A kutatás és a technológia területén az 
emberi erőforrás mennyisége és minősége a 
versenyképesség egyik sarokköve. E 
program általános stratégiai célkitűzése az, 
hogy Európát vonzóbbá tegye a kutatók 
számára, ami előfeltétel Európa kutatási és 
technológiafejlesztési kapacitásának és 
teljesítményének növeléséhez, valamint az 
Európai Kutatási Térség megszilárdításához 
és továbbfejlesztéséhez. Ezt a kutatásra 
irányuló képzés szervezésére, 
teljesítményére és minőségére, a kutatók 
pályafutásának aktív fejlesztésére, az 
ágazatok és kutatószervezetek közti 
ismeretmegosztásra, és a nők kutatásban és 
fejlesztésben való fokozott részvételére 
összpontosuló jelentős, Európa-szintű
strukturáló hatás gyakorlásával fogják elérni.

A kutatás és a technológia területén az 
emberi erőforrás mennyisége és minősége a 
versenyképesség egyik sarokköve. E 
program általános stratégiai célkitűzése az, 
hogy Európát vonzóbbá tegye a kutatónők 
és kutatók számára, ami előfeltétel Európa 
kutatási és technológiafejlesztési 
kapacitásának és teljesítményének 
növeléséhez, valamint az Európai Kutatási 
Térség megszilárdításához és 
továbbfejlesztéséhez. Ezt a kutatásra 
irányuló képzés szervezésére, 
teljesítményére és minőségére, az ágazatok 
és kutatószervezetek közti 
ismeretmegosztásra, a kutatók 
pályafutásának aktív fejlesztésére – különös 
tekintettel a nők kutatásban és fejlesztésben 
való részvételére – összpontosuló jelentős 
strukturáló hatás gyakorlásával fogják elérni,
előmozdítva egyúttal a szakmai és a családi 
élet összeegyeztethetőségét is.

Indokolás

Mivel a Bizottság javaslata különös figyelmet kíván fordítani a nemi szempontok 
beillesztésére, pontosítani szükséges, hogy az említett tevékenységek mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkoznak. Ezen túlmenően megfelelő feltételek kialakítására van szükség ahhoz, 
hogy a nők számára lehetővé váljék – a szakmai és a családi élet összeegyeztethetősége révén 
– a kutatási tevékenységben való aktívabb részvétel.
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Módosítás: 15
Melléklet Bevezetés második bekezdés

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatónők és kutatók számára teremt 
lehetőséget képességeik és szaktudásuk 
fejlesztéséhez karrierjük bármely 
szakaszában, a kutatásra irányuló 
alapképzéstől a karrierfejlesztésig és az 
egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői.

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatónők és kutatók számára 
teremt lehetőséget képességeik és 
szaktudásuk fejlesztéséhez karrierjük 
bármely szakaszában, a kutatásra irányuló 
alapképzéstől a karrierfejlesztésig és az 
egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok és 
képesítések elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői, 
figyelemmel a férfiak és nők közötti 
egyenlőség elvére, valamint külön a 
fogyatékkal élő kutatók számára biztosított 
lehetőségekre.

Indokolás

Mivel a Bizottság javaslata különös figyelmet kíván fordítani a nemi szempontok 
beillesztésére, pontosítani szükséges, hogy az említett tevékenységek mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkoznak. Ezen kívül a fogyatékkal élők számára biztosítani szükséges a 
bármilyen cselekvésekhez való hozzáférés azonos lehetőségét, s ennek elősegítésére speciális 
eszközökkel kell őket ellátni.

Módosítás: 16
Melléklet Bevezetés negyedik bekezdés

A vállalkozások – a kkv-ket is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják az ipar és egyetemek közti 
együttműködés erősödését a kutatásra 
irányuló képzés, pályafutás-fejlesztés és 
ismeretmegosztás szempontjából, emellett 
külön cselekvés célozza meg az ipar és az 
egyetemek közti átjárhatóságot és 

A vállalkozások – a kkv-ket is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják az ipar és egyetemek közti 
együttműködés erősödését a kutatásra 
irányuló képzés, pályafutás-fejlesztés és 
ismeretmegosztás szempontjából, emellett 
külön cselekvés célozza meg az ipar és az 
egyetemek közti átjárhatóságot és 
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partnerkapcsolatokat. partnerkapcsolatokat, ösztönözve az új 
vállalkozásokat és a női vállalkozók 
innovációinak előmozdítását.

Indokolás

A digitális szakadék különösen jelentős a kis és középvállalkozások ágazataiban, mivel a 
KKV-k versenyképessége nem kedvez a nők fokozott részvételének. Különös figyelmet kell 
fordítani e kérdésnek a program megvalósítása keretében.

Módosítás: 17
Melléklet Bevezetés ötödik bekezdés

A nemzetközi dimenziónak, mivel az 
európai kutatásban és fejlesztésben 
alkalmazott emberi erőforrás összetételében 
alapvető szerepet játszik, külön figyelmet 
szentelnek a pályafutás-fejlesztés, valamint a 
kutatók közti nemzetközi együttműködés 
fokozása és gyarapítása és a 
kutatótehetségek Európába vonzása 
szempontjából. A nemzetközi dimenzió 
minden Marie Curie-cselekvésbe be fog 
épülni, és emellett önálló cselekvéseknek is 
tárgyát fogja képezni.

A nemzetközi dimenziónak, mivel az 
európai kutatásban és fejlesztésben 
alkalmazott emberi erőforrás összetételében 
alapvető szerepet játszik, külön figyelmet 
szentelnek a pályafutás-fejlesztés - a nők és 
a férfiak számára egyaránt - , valamint a 
kutatónők és kutatók közti nemzetközi 
együttműködés fokozása és gyarapítása és a 
kutatótehetségek Európába vonzása
szempontjából. A nemzetközi dimenzió 
minden Marie Curie-cselekvésbe be fog 
épülni, és emellett önálló cselekvéseknek is 
tárgyát fogja képezni.

Indokolás

A módosítás nem érinti a magyar változatot, a kutató kifejezés mindkét nemre vonatkozik.

Módosítás: 18
Melléklet Bevezetés hatodik bekezdés

Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható 
fejlődés és a nemek közi egyenlőség elvére. 
A program a Marie Curie-cselekvésekben az 
esélyegyenlőség elősegítésével és a nemek 
kívánatos részvételi arányának kitűzésével 
(legalább 40 %-os női részvétel elérése) 
szándékozik biztosítani a nemek közötti 

Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható 
fejlődés és a nemek közi egyenlőség elvére. 
A program a Marie Curie-cselekvésekben az 
esélyegyenlőség elősegítésével és a nemek 
kívánatos részvételi arányának kitűzésével 
(legalább 40 %-os női részvétel elérése) 
szándékozik biztosítani a nemek közötti
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egyenlőség érvényesülését. Továbbá a 
cselekvéseket úgy kell tervezni, hogy 
biztosítsák a kutatók számára a munkájuk és 
magánéletük közötti egyensúlyt, valamint 
könnyítsék meg pályamegszakítás esetén a 
kutatói pályára való visszatérést. Az egyedi 
program szerinti tevékenységek során 
figyelembe kell venni továbbá az adott 
esetnek megfelelően az elvégzendő kutatás 
és annak lehetséges alkalmazásai etikai, 
társadalmi, jogi és tágabb kulturális 
szempontjait, valamint a tudományos és a 
technológiai fejlődés és kilátások társadalmi-
gazdasági hatásait.

egyenlőség érvényesülését. Továbbá a 
cselekvéseket úgy kell tervezni, hogy 
biztosítsák a kutatók és különösen a 
kutatónők számára a munkájuk és családi 
életük közötti egyensúlyt, valamint 
könnyítsék meg pályamegszakítás –
nevezetesen szülés szabadság vagy szülői 
szabadság igénybevétele – esetén a kutatói 
pályára való visszatérést, figyelembe véve a 
demográfiai fejlődést. Az egyedi program 
szerinti tevékenységek során figyelembe kell 
venni továbbá az adott esetnek megfelelően 
az elvégzendő kutatás és annak lehetséges 
alkalmazásai etikai, társadalmi, jogi és 
tágabb kulturális szempontjait, valamint a 
tudományos és a technológiai fejlődés és 
kilátások társadalmi-gazdasági hatásait.

Indokolás

A nők a kutatás területén nem részesülnek ugyanazokban az előmeneteli lehetőségekben, mint 
a férfiak. Ezért szükség van olyan intézkedések elfogadására, amelyek lehetővé teszik 
számukra, hogy pályafutásuk pályamegszakítás – nevezetesen szülői vagy szülési szabadság 
igénybevétele – után is folytatódhassék.

Módosítás: 19
Melléklet Bevezetés hetedik bekezdés

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatók számára, a 
Marie Curie-cselekvések lehetőségeket 
teremtenek más – mind a közösségi 
kutatáspolitika, mind az egyéb közösségi 
politikák, például az oktatási, kohéziós és 
foglalkoztatási politika keretébe tartozó –
cselekvésekkel való tényleges 
együttműködésre. Hasonlóképpen 
együttműködési lehetőségeket kell keresni a 
nemzeti és nemzetközi szinten folyó 
cselekvésekkel.

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatónők és kutatók 
számára, a Marie Curie-cselekvések 
lehetőségeket teremtenek más – mind a 
közösségi kutatáspolitika, mind a közösségi 
politikák, az oktatási, kohéziós és 
foglalkoztatási politika keretébe tartozó –
cselekvésekkel való tényleges 
együttműködésre, ügyelve ezeken a 
területeken a  férfiak és nők közötti 
egyenlőség szempontjának beillesztésére. 
Hasonlóképpen együttműködési 
lehetőségeket kell keresni a nemzeti és 
nemzetközi szinten folyó cselekvésekkel.
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Indokolás

Mivel a Bizottság javaslata különös figyelmet kíván fordítani a nemi szempontok 
beillesztésére, pontosítani szükséges, hogy az említett tevékenységek mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkoznak.

Módosítás: 20
Melléklet Etikai szempontok első bekezdés

Az egyedi program és az abból eredő 
kutatási tevékenységek végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az etikai alapelveket. 
Ide tartoznak többek között az Európai Unió 
alapjogi chartájában foglalt elvek, beleértve 
az emberi méltóság és az emberi élet 
védelmét, a személyes adatok és a magánélet 
védelmét, továbbá a közösségi jognak és a 
vonatkozó nemzetközi egyezmények, 
útmutatások és magatartási kódexek 
legújabb változatának megfelelően az állatok 
és a környezet védelmét is, például a 
Helsinki Nyilatkozat, az Európa Tanács 
1997. április 4-én, Oviedóban aláírt, az 
emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló 
egyezménye és kiegészítő jegyzőkönyve, a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 
az UNESCO által elfogadott, az emberi 
génállományról és az emberi jogokról szóló 
egyetemes nyilatkozat, a biológiai és 
mérgező fegyverekről szóló ENSZ-
egyezmény (BTWC), az élelmiszer- és 
mezőgazdasági felhasználású növényi 
genetikai erőforrásokról szóló nemzetközi 
szerződés, valamint az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) vonatkozó 
határozatai alapján.

Az egyedi program és az abból eredő 
kutatási tevékenységek végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az etikai alapelveket. 
Ide tartoznak többek között az Európai Unió 
alapjogi chartájában foglalt elvek, beleértve 
az emberi méltóság és az emberi élet 
védelmét, a személyes adatok és a magánélet 
védelmét, továbbá a közösségi jognak és a 
vonatkozó nemzetközi egyezmények, 
útmutatások és magatartási kódexek 
legújabb változatának megfelelően az állatok 
és a környezet védelmét is, például a 
Helsinki Nyilatkozat, az Európa Tanács 
1997. április 4-én, Oviedóban aláírt, az 
emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló 
egyezménye és kiegészítő jegyzőkönyve, a
gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 
az UNESCO által elfogadott, az emberi 
génállományról és az emberi jogokról szóló 
egyetemes nyilatkozat, az ENSZ közgyűlése 
által 2005. március 8-án elfogadott 59/280. 
számú határozat, a biológiai és mérgező 
fegyverekről szóló ENSZ-egyezmény 
(BTWC), az élelmiszer- és mezőgazdasági 
felhasználású növényi genetikai 
erőforrásokról szóló nemzetközi szerződés, 
valamint az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) vonatkozó határozatai alapján.

Módosítás: 21
Mellékelt Etikai szempontok harmadik bekezdés
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A szubszidiaritás elvének megfelelően és az 
Európában fellelhető megközelítések 
sokféleségére figyelemmel a kutatási 
projektek résztvevői kötelesek betartani azon 
országok hatályos jogszabályait, előírásait és 
etikai szabályait, amelyekben a kutatást 
végzik. A nemzeti rendelkezéseket minden 
esetben alkalmazni kell, és a valamely 
tagállamban vagy más országban tiltott 
kutatás az adott tagállamban vagy országban 
történő elvégzés esetén közösségi forrásból 
nem támogatható.

A szubszidiaritás elvének megfelelően és az 
Európában fellelhető megközelítések 
sokféleségére figyelemmel a kutatási 
projektek résztvevői kötelesek betartani azon 
országok hatályos jogszabályait, előírásait és 
etikai szabályait, amelyekben a kutatást 
végzik. A nemzeti rendelkezéseket minden 
esetben alkalmazni kell, és a valamely 
tagállamban vagy más országban tiltott 
kutatás az adott tagállamban vagy országban 
történő elvégzés esetén közösségi forrásból 
nem támogatható. Elvben a Közösség csak 
akkor finanszírozza a kutatást, ha az 
tiszteletben tartja az emberi jogokat, 
különösen az emberi méltóságot.

Módosítás: 22
Melléklet Tevékenységek Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés első bekezdés

Ez a cselekvés a kutatók alapképzését 
támogatja, jellemzően a kutatói pályafutás 
első négy évére – szükség esetén az 
alapképzés kiegészítéséhez még további egy 
évre – irányul. A tagállamokban és társult 
országokban a köz- és magánszférában 
rendelkezésre álló kiváló minőségű 
alapképzési kapacitás lényeges részének 
strukturálását célzó transznacionális 
hálózatba szervezés útján a cselekvés a 
kutatói pályafutás kilátásainak javítására 
törekszik, ezzel is vonzóbbá téve a fiatal 
kutatók számára a kutatói pályát.

Ez a cselekvés a kutatók alapképzését 
támogatja, jellemzően a kutatói pályafutás 
első négy évére – szükség esetén az 
alapképzés kiegészítéséhez még további egy 
évre – irányul, elősegítve a nemek 
részvételének helyes egyensúlyát. A 
tagállamokban és társult országokban a köz-
és magánszférában rendelkezésre álló kiváló 
minőségű alapképzési kapacitás lényeges 
részének strukturálását célzó 
transznacionális hálózatba szervezés útján a 
cselekvés a kutatói pályafutás kilátásainak 
javítására törekszik, ezzel is vonzóbbá téve a 
fiatal kutatók számára a kutatói pályát.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik.

Módosítás: 23
Melléklet Tevékenységek Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés
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első bekezdés

Ez a cselekvés a pályafutásuk különböző 
szakaszában lévő tapasztalt kutatókra 
irányul, elősegíti egyéni szakképzettségük 
bővítését multidiszciplináris vagy 
interdiszciplináris szakismeretek vagy 
ágazatközi tapasztalatok megszerzésével. A 
cselekvés célja a kutatók támogatása 
független, vezetői helyzetbe (például 
projektvezetői, professzori vagy más, az 
oktatásban vagy vállalkozásoknál betöltött 
vezetői munkakörbe) kerülésük érdekében 
vagy ilyen helyzetük megerősítésében. A 
cselekvés abban is segíteni fogja a kutatókat, 
hogy pályamegszakítás után folytatni tudják 
kutatói pályájukat, vagy hogy egy mobilitási 
tapasztalat után (újból) bekapcsolódjanak 
valamelyik tagállamban vagy társult 
államban (hazájukat is beleértve) folyó 
kutatómunkába.

Ez a cselekvés a pályafutásuk különböző 
szakaszában lévő tapasztalt kutatókra és 
kutatónőkre irányul, elősegíti egyéni 
szakképzettségük bővítését 
multidiszciplináris vagy interdiszciplináris 
szakismeretek vagy ágazatközi tapasztalatok 
megszerzésével. A cselekvés célja a kutatók 
és kutatónők támogatása független, vezetői 
helyzetbe (például projektvezetői, 
professzori vagy más, az oktatásban vagy 
vállalkozásoknál betöltött vezetői 
munkakörbe) kerülésük érdekében vagy 
ilyen helyzetük megerősítésében. A 
cselekvés abban is segíteni fogja a kutatókat, 
hogy pályamegszakítás – nevezetesen szülői 
vagy szülési szabadság igénybevétele – után 
folytatni tudják kutatói pályájukat, vagy 
hogy egy mobilitási tapasztalat után (újból) 
bekapcsolódjanak valamelyik tagállamban 
vagy társult államban (hazájukat is 
beleértve) folyó kutatómunkába, 
mindezekkel lehetővé téve a családi és 
szakmai élet jobb összeegyeztethetőségét, 
számításba véve többek között a 
demográfiai változásokat. Ennek érdekében 
javítani szükséges a Közösség területén, 
illetve harmadik országokban megszerzett 
képesítések kölcsönös elismerését.

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás: 24
Melléklet Tevékenységek Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés

második bekezdés

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik legalább négy év teljes munkaidős
kutatói tapasztalattal rendelkeznek; mivel a 
cselekvés az egész életen át tartó tanulásra és 
a karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik összesen négy év kutatói tapasztalattal 
rendelkeznek; mivel a cselekvés az egész 
életen át tartó tanulásra és a 
karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 
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többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni.

többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni.

Indokolás

Az e cselekvésben érintett kutatók szakmai tapasztalatának összesen négy év időtartamra kell 
kiterjednie, s szakmai életük egészét – nevezetesen a kutatói tevékenységet folytató nők 
esetében a szülési szabadságot megelőzően és azt követően szerzett szakmai tapasztalatot –
figyelembe kell venni.

Módosítás: 25
Melléklet Tevékenységek Egyedi cselekvések első bekezdés

Egy igazi európai kutatói munkaerőpiac 
megteremtésének támogatására összefüggő 
kiegészítő cselekvések sorozata fog 
megvalósulni, azzal a céllal, hogy 
felszámolják a mobilitás akadályait és
fellendítsék a kutatói karrier kilátásait 
Európában. E cselekvések különösképpen 
azt célozzák, hogy – többek között a Marie 
Curie-ösztöndíjakkal – felkeltsék az érdekelt 
felek és a nagy nyilvánosság érdeklődését, 
előmozdítsák és támogassák a tagállami 
szintű cselekvéseket és kiegészítsék a 
közösségi cselekvéseket.

Egy igazi európai kutatónői-kutatói 
munkaerőpiac megteremtésének 
támogatására összefüggő kiegészítő 
cselekvések sorozata fog megvalósulni, 
azzal a céllal, hogy felszámolják a mobilitás 
akadályait és fellendítsék a kutatói karrier 
kilátásait Európában, és elősegítsék a 
szakmai és a családi élet 
összeegyeztethetőségét. E cselekvések 
különösképpen azt célozzák, hogy – többek 
között a Marie Curie-ösztöndíjakkal –
felkeltsék az érdekelt felek és a nagy 
nyilvánosság érdeklődését, előmozdítsák és 
támogassák a tagállami szintű cselekvéseket 
és kiegészítsék a közösségi cselekvéseket.

Or. pl

Indokolás

Mivel a Bizottság javaslata különös figyelmet kíván fordítani a nemi szempontok 
beillesztésére, pontosítani szükséges, hogy az említett tevékenységek mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkoznak. Ezen túlmenően megfelelő feltételek kialakítására van szükség ahhoz, 
hogy a nők számára lehetővé váljék – a szakmai és a családi élet összeegyeztethetősége révén 
– a kutatási tevékenységben való aktívabb részvétel.
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