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SHORT JUSTIFICATION

The European Community's Seventh Framework Programme (2007-2013) for research, 
technological development and demonstration activities is part of an integrated human 
resources strategy for research and development in the European Union.

With regard to the principle of equality between women and men, in this opinion the 
European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality draws attention to 
the underused potential of women in scientific disciplines and calls for more specific 
measures to promote their participation. In most EU Member States, the number of women 
graduates is proportionally higher than for men. Despite this success in terms of education, 
the labour market in the scientific field is still dominated by men, while women are in a 
minority in the sciences and in decision-making bodies concerned with scientific issues. The 
framework programme should therefore encourage more people to study science, above all by 
persuading women to go into science and technology, and should foster the participation of 
women on an equal footing in all scientific disciplines and at all levels.

Consequently, the research activities carried out under this programme should respect 
fundamental ethical principles, including those enshrined in the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union, for instance the right to the integrity of the person, equality 
between men and women and reconciling work and family life.

The framework programme is divided into four types of activities. One of these, entitled 
'People', supports the training and career development of individual researchers. We take the 
view that it is of the utmost importance to ensure gender mainstreaming in the 'People' 
programme, for example by promoting new undertakings and innovation by women 
entrepreneurs; it is also vital that such initiatives should be properly reflected in the financial 
framework.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Okvirni program je sestavljen iz štirih 
vrst dejavnosti: nadnacionalno sodelovanje 
pri politično določenih temah 
(„Sodelovanje“), raziskave, ki jih izvajajo 
raziskovalci in ki temeljijo na pobudah 

(2) Okvirni program, ki je namenjen 
raziskovalkam in raziskovalcem, je 
sestavljen iz štirih vrst dejavnosti: 
nadnacionalno sodelovanje pri politično 
določenih temah („Sodelovanje“), raziskave, 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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raziskovalne skupnosti („Zamisli“), podpora 
usposabljanju in poklicnemu razvoju 
raziskovalcev („Človeški viri“) in podpora 
raziskovalnim zmogljivostim 
(„Zmogljivosti“). Dejavnosti v okviru 
„Človeških virov“ je glede posrednih 
ukrepov treba izvajati v okviru tega 
posebnega programa.

ki jih izvajajo raziskovalke in raziskovalci in 
ki temeljijo na pobudah raziskovalne 
skupnosti („Zamisli“), podpora 
usposabljanju in poklicnemu razvoju 
posameznih raziskovalk in raziskovalcev 
(„Človeški viri“) in podpora raziskovalnim 
zmogljivostim („Zmogljivosti“). Dejavnosti 
v okviru „Človeških virov“ je glede 
posrednih ukrepov treba izvajati v okviru 
tega posebnega programa.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba pojasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4

Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, ki se 
izvajajo v državah članicah ter tudi druge 
ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni pri 
celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa in okolja.

Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, ki se 
izvajajo v državah članicah ter tudi druge 
ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni pri 
celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, 
enakih možnosti in enake obravnave, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa in okolja.

Obrazložitev

Načeli enakih možnosti in enake obravnave sta bistveni načeli Skupnosti, ki se morata izvajati 
za dosego lizbonskih ciljev, k čemur mora prispevati okvirni program.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 5

(5) Inovacije in z MSP povezane dejavnosti, 
ki jih podpira ta okvirni program, morajo 
dopolnjevati tiste dejavnosti, ki se izvajajo z 
okvirnim programom za konkurenčnost in 
inovacije.

(5) Inovacije in z MSP povezane dejavnosti, 
ki jih podpira ta okvirni program, morajo 
dopolnjevati tiste dejavnosti, ki se izvajajo z 
okvirnim programom za konkurenčnost in 
inovacije, in prispevati k podpori malih 
družinskih podjetij ter malih in srednje 
velikih podjetij, ki jih vodijo ženske.
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Obrazložitev

Težave pri dostopu do ustreznih oblik financiranja lahko predstavljajo oviro za sodelovanje 
pri raziskavah, tehnološkem razvoju in predstavitvenih dejavnostih, kar velja zlasti za MSP in 
mala družinska podjetja ter podjetja, ki jih vodijo ženske.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 7

(7) Mednarodna razsežnost je temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi. Kakor 
predvideva člen 170 Pogodbe, lahko v tem 
posebnem programu sodelujejo države, ki so 
v ta namen sklenile potrebne sporazume, na 
ravni projekta in na podlagi vzajemnih 
koristi pa lahko v njem sodelujejo tudi 
subjekti iz tretjih držav in mednarodne 
organizacije za znanstveno sodelovanje.
Poleg tega lahko pri vseh ukrepih kot tudi 
posebnih ukrepih v okviru tega posebnega 
programa sodelujejo posamezni raziskovalci 
iz tretjih držav.

(7) Mednarodna razsežnost je temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi. Kakor 
predvideva člen 170 Pogodbe, lahko v tem 
posebnem programu sodelujejo države, ki so 
v ta namen sklenile potrebne sporazume, na
ravni projekta in na podlagi vzajemnih 
koristi pa lahko v njem sodelujejo tudi 
subjekti iz tretjih držav in mednarodne 
organizacije za znanstveno sodelovanje.
Poleg tega lahko pri vseh ukrepih kot tudi 
posebnih ukrepih v okviru tega posebnega 
programa sodelujejo posamezne 
raziskovalke in raziskovalci iz tretjih držav
brez kakršne koli diskriminacije. Za to si je 
treba prizadevati za pospeševanje 
vzajemnega priznavanja poklicnih 
kvalifikacij, pridobljenih v tretjih državah.

Obrazložitev

Sodelovanje v programu ne sme biti podvrženo nobeni obliki diskriminacije. Poleg tega je za 
pritegnitev tujih raziskovalcev treba pospešiti vzajemno priznavanje kvalifikacij, pridobljenih 
v tretjih državah, da se polno izkoristi človeški potencial za raziskave in tehnologijo v Evropi 
in da se ne ovira prostega pretoka raziskovalcev na ozemlju Skupnosti.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 8

(8) Raziskovalne dejavnosti, izvedene v 
okviru tega programa, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah.

(8) Raziskovalne dejavnosti, izvedene v 
okviru tega programa, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah, na primer pravico do človekove 
nedotakljivosti, enakost žensk in moških ali 
možnost usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja.
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Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba pojasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9 a) Okvirni program naj bi ljudi 
spodbujal, da se odločijo za študij na 
znanstvenih fakultetah, ter zlasti prispeval 
k večji zastopanosti žensk v znanstvenih 
disciplinah in na tehnoloških področjih.

Obrazložitev

Pomembno je ukrepati na različnih ravneh raziskovalnega dela (študij, poklicna kariera itd.), 
če želimo dejansko doseči politiko enakega dostopa ter dejansko omogočiti politiko enakih 
možnosti na področju raziskav. Predlog spremembe se navezuje tudi na uvodno izjavo 13 a, ki 
jo je predlagala pripravljavka mnenja.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 13

(13) Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, preglednosti postopkov 
zaposlovanja in poklicnemu razvoju v zvezi 
z raziskovalci, zaposlenimi pri projektih in 
programih, ki se financirajo v okviru 
ukrepov tega programa, za katere nudi 
referenčni okvir Priporočilo Komisije z dne 
11. marca 2005 o Evropski listini za 
raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev.

(13) Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enake obravnave in enakih možnosti 
moških in žensk in enakosti pravic z 
dodelitvijo primernih sredstev ter med 
drugim tudi delovnim pogojem, predvsem 
zaradi usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja, preglednosti in 
nediskriminaciji postopkov zaposlovanja in 
poklicnemu razvoju v zvezi z 
raziskovalkami in raziskovalci, zaposlenimi 
pri projektih in programih, ki se financirajo 
v okviru ukrepov tega programa, za katere 
nudi referenčni okvir Priporočilo Komisije z 
dne 11. marca 2005 o Evropski listini za 
raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalk in raziskovalcev, 
in pri tem še posebej upoštevati potrebe 
invalidnih raziskovalcev.

Obrazložitev

Glede na to, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo načela enakosti 
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spolov, je treba z ustreznimi besedami pojasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti 
zadevale tako ženske kot moške, ter zagotoviti, da se bo to načelo odražalo v dodeljenih 
finančnih sredstvih. Poleg tega je treba invalidnim osebam zagotoviti, da bodo imele enak 
dostop do katerih koli dejavnosti, zato jim je treba dati na razpolago posebne pripomočke. Pri 
izvajanju programa je treba upoštevati tudi usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 
ter spoštovanje načela nediskriminacije pri izbiri raziskovalcev.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13 a) V večini evropskih držav je število 
žensk z visoko izobrazbo sorazmerno višje 
od števila moških. Kljub temu na 
znanstvenem področju na trgu dela 
prevladujejo moški: razlika med ženskami 
in moškimi v starostni skupini od 20 do 24 
let, ki uspešno dokončajo visokošolski 
študij, je bila leta 2004 pet odstotnih točk1. 
Zato je treba spodbujati zastopanost žensk 
na različnih stopnjah v raziskovalnem 
sektorju ob spoštovanju integracije načela 
enakosti spolov, razen v posebnih primerih.
__________
1 Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij o enakosti žensk in moških iz leta 2005 
KOM (2005)0044.

Obrazložitev

Zastopanost žensk je treba spodbujati na vseh ravneh raziskovalnega sektorja ter pri tem 
upoštevati, da uresničevanje politike enakih možnosti na nekaterih področjih še danes ni 
možno zaradi nizkega deleža zastopanosti žensk.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 14

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter jo podpira na osnovi 
„Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP“ 
ter sporočila Komisije „Raziskovalci v ERP:
en poklic, več poklicnih poti“ ter upošteva 
sklepe Sveta o človeških virih na področju 
raziskav in razvoja z dne 18. aprila 2005.

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter jo podpira na osnovi 
„Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP“, 
ki v zvezi z načelom enakosti žensk in 
moških jasno kaže na dejstvo, da v Evropi 
potencialen prispevek žensk v znanstvenih 
disciplinah ni dovolj upoštevan, ter 
sporočila Komisije „Raziskovalci v ERP: en 
poklic, več poklicnih poti“ ter upošteva 
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sklepe Sveta o človeških virih na področju 
raziskav in razvoja z dne 18. aprila 2005.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da program konkretno usmeri v odpravljanje 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v okviru Strategije mobilnosti raziskovalcev v ERP. 

Predlog spremembe 10
Člen 2, pododstavek 1

Posebni program spodbuja dejavnosti v 
zvezi s „Človeškimi viri“ s količinsko in 
kakovostno krepitvijo človeških potencialov 
na področju raziskav in tehnologije v 
Evropi. Dejavnosti v podporo usposabljanju 
in poklicnemu razvoju raziskovalcev, 
imenovane „aktivnosti Marie Curie“, bodo 
okrepljene in bolj osredotočene na ključne 
vidike razvoja spretnosti in znanja ter 
poklicnega razvoja in na okrepljene 
povezave z nacionalnimi sistemi.

Posebni program spodbuja dejavnosti v 
zvezi s „Človeškimi viri“ s spodbujanjem 
opravljanja raziskovalnega poklica in s 
količinsko in kakovostno krepitvijo 
človeških potencialov, zlasti ženskih, na 
področju raziskav in tehnologije v Evropi ter
s spodbujanjem enakega dostopa do 
področja tako žensk kot moških, pri čemer 
še posebej upošteva potrebe invalidnih 
raziskovalk in raziskovalcev. Dejavnosti v 
podporo usposabljanju in poklicnemu 
razvoju raziskovalk in raziskovalcev, 
imenovane „aktivnosti Marie Curie“, bodo 
okrepljene in bolj osredotočene na ključne 
vidike razvoja spretnosti in znanja ter 
poklicnega razvoja in na okrepljene 
povezave z nacionalnimi sistemi.

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli.

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli.
Raziskave se financirajo samo, če so v 
skladu s človekovimi pravicami in še 
posebej s človeškim dostojanstvom.

Predlog spremembe 12
Člen 4, odstavek 3, točka 1

– raziskovalne dejavnosti, ki so prepovedane 
v vseh državah članicah,

– raziskovalne dejavnosti, ki so prepovedane 
v državah članicah iz razlogov v zvezi s 
temeljnimi pravicami in ustavnimi načeli,
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Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 3

3. Delovni program bo določil merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
posredne ukrepe v okviru shem financiranja 
in izbirajo projekti. Merila bodo tista, ki 
ocenjujejo kakovostne vidike predlagateljev 
(raziskovalci/organizacije) in njihov 
potencial za nadaljnji napredek, po potrebi 
vključno z njihovo zmogljivostjo izvajanja, 
kakovostjo predlagane dejavnosti v zvezi z 
znanstvenim usposabljanjem in/ali prenosom 
znanja, dodano vrednostjo Skupnosti in 
strukturnimi vplivi predlagane dejavnosti v 
zvezi s prispevkom k ciljem posebnega 
programa in delovnega programa. Ta merila 
ter vsi morebitni ponderji in mejne vrednosti 
se lahko nadalje opredelijo ali dopolnijo v 
delovnem programu.

3. Delovni program bo določil merila, v 
skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
posredne ukrepe v okviru shem financiranja 
in izbirajo projekti. Merila bodo tista, ki 
ocenjujejo kakovostne vidike predlagateljev 
(raziskovalci/organizacije) in njihov 
potencial za nadaljnji napredek, po potrebi 
vključno z njihovo zmogljivostjo izvajanja, 
kakovostjo predlagane dejavnosti v zvezi z 
znanstvenim usposabljanjem in/ali prenosom 
znanja, dodano vrednostjo Skupnosti in 
strukturnimi vplivi predlagane dejavnosti v 
zvezi s prispevkom k ciljem posebnega 
programa in delovnega programa ter 
izvajanjem načela enake obravnave in 
enakih možnosti žensk in moških. Ta merila 
ter vsi morebitni ponderji in mejne vrednosti 
se lahko nadalje opredelijo ali dopolnijo v 
delovnem programu.

Obrazložitev

Usklajen z uvodno izjavo 13 predloga Komisije z uporabo ustreznih izrazov.

Predlog spremembe 14
Priloga, Uvod, odstavek 1

Količina in kakovost človeških virov 
predstavljata glavno konkurenčno prednost 
na področju znanosti in tehnologije. Splošni 
strateški cilj tega programa, kot predpogoj 
za povečano zmogljivost in učinkovitost 
Evrope na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja ter za uskladitev in nadaljnji razvoj 
Evropskega raziskovalnega prostora, je 
narediti Evropo privlačnejšo za raziskovalce. 
To se bo uresničilo z dosego znatnega 
strukturnega vpliva v vsej Evropi na 
organizacijo, zmogljivost in kakovost 
usposabljanja na področju raziskav, na 
aktivni poklicni razvoj raziskovalcev,
izmenjavo znanja med raziskovalci iz 
različnih sektorjev in raziskovalnimi 
organizacijami ter na močno udeležbo žensk 
na področju raziskav in razvoja.

Količina in kakovost človeških virov 
predstavljata glavno konkurenčno prednost 
na področju znanosti in tehnologije. Splošni 
strateški cilj tega programa, kot predpogoj 
za povečano zmogljivost in učinkovitost 
Evrope na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja ter za uskladitev in nadaljnji razvoj 
Evropskega raziskovalnega prostora, je 
narediti Evropo privlačnejšo za raziskovalce. 
To se bo uresničilo z dosego znatnega 
strukturnega vpliva na organizacijo, 
zmogljivost in kakovost usposabljanja 
raziskovalk in raziskovalcev, na izmenjavo 
znanja med raziskovalci iz različnih 
sektorjev in raziskovalnimi organizacijami,
na aktivni poklicni razvoj raziskovalcev s še 
posebnim upoštevanjem udeležbe žensk na 
področju raziskav in razvoja, pri čemer se 
bo spodbujalo usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja.
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Obrazložitev

Glede na to, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo načela enakosti 
spolov, je treba pojasniti, da bodo te dejavnosti zadevale tako ženske kot moške. Poleg tega je 
treba zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo ženskam omogočili aktivnejšo udeležbo pri 
raziskovalnih dejavnostih, z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Predlog spremembe 15
Priloga, Uvod, odstavek 2

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, predvsem s 
skladnim nizom „aktivnosti Marie Curie“, ki 
so namenjene raziskovalcem v zvezi z 
razvojem njihovih sposobnosti in znanja ter 
zmogljivosti na vseh stopnjah njihove 
poklicne poti, od začetnih usposabljanj 
raziskovalcev do poklicnega razvoja in 
vseživljenjskega učenja. Nadnacionalna in 
medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so 
ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, predvsem s 
skladnim nizom „aktivnosti Marie Curie“, ki 
so namenjene raziskovalkam in
raziskovalcem v zvezi z razvojem njihovih 
sposobnosti in znanja ter zmogljivosti na 
vseh stopnjah njihove poklicne poti, od 
začetnih usposabljanj raziskovalcev do 
poklicnega razvoja in vseživljenjskega 
učenja. Nadnacionalna in medsektorska 
mobilnost, priznavanje izkušenj in 
kvalifikacij, pridobljenih v različnih 
sektorjih in državah, ter primerni delovni 
pogoji ob upoštevanju načela enakosti 
žensk in moških ter posebnih pripomočkov 
za invalidne raziskovalce so ključni 
elementi vseh „aktivnosti Marie Curie“.

Obrazložitev

Glede na to, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo načela enakosti 
spolov, je treba pojasniti, da bodo te dejavnosti zadevale tako ženske kot moške. Poleg tega je 
treba invalidnim osebam zagotoviti, da bodo imele enak dostop do katerih koli dejavnosti, 
zato jim je treba dati na razpolago posebne pripomočke. Da bi omogočili udeležbo 
raziskovalcev in raziskovalk iz tretjih držav, je treba nujno sprejeti ukrepe za priznavanje 
kvalifikacij, pridobljenih v teh državah. Poleg tega bodo „aktivnosti Marie Curie“ podpirale 
vzpostavitev delovnih pogojev, ki poleg enakosti spolov upoštevajo tudi potrebo po 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Predlog spremembe 16
Priloga, Uvod, odstavek 4

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji in univerzami v zvezi z 
raziskovalnim usposabljanjem, poklicnim 
razvojem in širjenjem znanja se spodbuja v 

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji in univerzami v zvezi z 
raziskovalnim usposabljanjem, poklicnim 
razvojem in širjenjem znanja se spodbuja v 
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vseh „aktivnostih Marie Curie“, medtem ko 
je posebna aktivnost namenjena mostovom 
in partnerstvom med podjetji in univerzami.

vseh „aktivnostih Marie Curie“, medtem ko 
je posebna aktivnost namenjena mostovom 
in partnerstvom med podjetji in univerzami s 
spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij 
in podjetniškega duha žensk.

Obrazložitev

Digitalno vrzel zlasti občutijo v MSP, kar ne pripomore h konkurenčnosti MSP, v katerih je 
zastopanih veliko žensk. V okviru izvajanja programa je treba temu nameniti posebno 
pozornost.

Predlog spremembe 17
Priloga, Uvod, odstavek 5

Mednarodna razsežnost kot temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi se bo 
obravnavala v zvezi s poklicnim razvojem 
kot tudi krepitvijo in bogatenjem 
mednarodnega sodelovanja s pomočjo 
raziskovalcev ter privabljanjem nadarjenih 
raziskovalcev v Evropo. Mednarodna 
razsežnost bo vključena v vse „aktivnosti 
Marie Curie“, poleg tega pa bo tudi predmet 
neodvisnih aktivnosti.

Mednarodna razsežnost kot temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi se bo 
obravnavala v zvezi s poklicnim razvojem 
tako žensk kot moških kot tudi krepitvijo in 
bogatenjem mednarodnega sodelovanja s 
pomočjo raziskovalk in raziskovalcev ter 
privabljanjem nadarjenih raziskovalcev v 
Evropo. Mednarodna razsežnost bo 
vključena v vse „aktivnosti Marie Curie“, 
poleg tega pa bo tudi predmet neodvisnih 
aktivnosti.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba pojasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 18
Priloga, Uvod, odstavek 6

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti spolov 
s spodbujanjem enakih možnosti v vseh 
„aktivnostih Marie Curie“ in primerjavo 
udeležbe glede na spol (cilj najmanj 40-
odstotne udeležbe žensk). Poleg tega bodo 
aktivnosti zasnovane tako, da bodo 
raziskovalcem omogočile doseči primerno 
ravnotežje med delom in zasebnim 
življenjem ter raziskovalcem, ki začenjajo 

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti spolov 
s spodbujanjem enakih možnosti v vseh 
„aktivnostih Marie Curie“ in primerjavo 
udeležbe glede na spol (cilj najmanj 40-
odstotne udeležbe žensk). Poleg tega bodo 
aktivnosti zasnovane tako, da bodo 
raziskovalcem in predvsem raziskovalkam
omogočile doseči primerno ravnotežje med 
delom in družinskim življenjem ter 
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poklicno pot po premoru, olajšale ponovno 
vključitev na delovno mesto. Nadalje se bo v 
okviru tega posebnega programa po potrebi 
obravnavalo upoštevanje etičnih, družbenih, 
pravnih in širših kulturnih vidikov raziskav, 
ki se bodo izvajale, in njihovih možnih 
uporab, kakor tudi socialno-ekonomskih 
učinkov znanstvenega in tehnološkega 
razvoja ter predvidevanja.

raziskovalcem, ki začenjajo poklicno pot po 
premoru, olajšale ponovno vključitev na 
delovno mesto, zlasti po porodniškem 
dopustu ali starševskem dopustu, pri čemer 
se bo upošteval tudi demografski razvoj.
Nadalje se bo v okviru tega posebnega 
programa po potrebi obravnavalo 
upoštevanje etičnih, družbenih, pravnih in 
širših kulturnih vidikov raziskav, ki se bodo 
izvajale, in njihovih možnih uporab, kakor 
tudi socialno-ekonomskih učinkov 
znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidevanja.

Obrazložitev

Na področju raziskav ženske nimajo enakih možnosti napredovanja kot moški. Zato je treba 
sprejeti ukrepe, ki jim bodo omogočili, da bodo po premoru lažje nadaljevale poklicno pot, 
zlasti po starševskem ali porodniškem dopustu.

Predlog spremembe 19
Priloga, Uvod, odstavek 7

Da bi v celoti izkoristili potencial Evrope in 
jo tako naredili privlačnejšo za raziskovalce, 
bodo „aktivnosti Marie Curie“ ustvarile 
dejanske sinergije z drugimi aktivnostmi v 
okviru raziskovalne politike Skupnosti kot 
tudi v okviru aktivnosti drugih politik 
Skupnosti, npr. v izobraževanju, koheziji in 
zaposlovanju. Takšne sinergije se bodo 
iskale tudi z aktivnostmi na nacionalni in 
mednarodni ravni.

Da bi v celoti izkoristili potencial Evrope in 
jo tako naredili privlačnejšo za raziskovalke 
in raziskovalce, bodo „aktivnosti Marie
Curie“ ustvarile dejanske sinergije z drugimi 
aktivnostmi v okviru raziskovalne politike 
Skupnosti kot tudi v okviru aktivnosti politik 
Skupnosti z integracijo načela enakosti 
moških in žensk na področja, kot so
izobraževanje, kohezija in zaposlovanje. 
Takšne sinergije se bodo iskale tudi z 
aktivnostmi na nacionalni in mednarodni 
ravni.

Obrazložitev

Glede na to, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo načela enakosti 
spolov, je treba pojasniti, da bodo te dejavnosti zadevale tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 20
Priloga, Etični vidiki, odstavek 1

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki iz njega 
izhajajo, je treba spoštovati temeljna etična 
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načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 4. 
aprila 1997, in njenih dodatnih protokolov, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 
Splošne deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel Unesco, 
Konvencije ZN o biološkem in toksičnem 
orožju (BTWC), Mednarodne pogodbe o 
rastlinskih genskih virih za kmetijstvo in 
prehrano ter ustreznih resolucij Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO).

načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi: 
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 4. 
aprila 1997, in njenih dodatnih protokolov, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 
Splošne deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel Unesco, 
resolucije 59/280, ki jo je Generalna 
skupščina Združenih narodov sprejela 8. 
marca 2005, Konvencije ZN o biološkem in 
toksičnem orožju (BTWC), Mednarodne 
pogodbe o rastlinskih genskih virih za 
kmetijstvo in prehrano ter ustreznih resolucij 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Predlog spremembe 21
Priloga, Etični vidiki, odstavek 3

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
raziskave potekajo. V vsakem primeru se 
uporabljajo nacionalni predpisi in nobena 
raziskava, ki je prepovedana v kateri koli 
dani državi članici ali drugi državi, se ne bo 
podpirala s financiranjem Skupnosti, ki se 
bo izvajalo v tej državi članici ali državi.

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
spoštovati trenutne zakonske in podzakonske 
predpise ter etična merila v državah, kjer 
raziskave potekajo. V vsakem primeru se 
uporabljajo nacionalni predpisi in nobena 
raziskava, ki je prepovedana v kateri koli 
dani državi članici ali drugi državi, se ne bo 
podpirala s financiranjem Skupnosti, ki se 
bo izvajalo v tej državi članici ali državi.
Skupnost načeloma financira raziskave le, 
če so v skladu s človekovimi pravicami in še 
posebej s človeškim dostojanstvom.

Predlog spremembe 22
Priloga, Dejavnosti, Začetno usposabljanje raziskovalcev, odstavek 1
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Ta aktivnost podpira začetno usposabljanje 
raziskovalcev, usmerjeno predvsem na prva 
štiri leta poklicne poti raziskovalcev ter po
potrebi še eno dodatno leto za zaključitev 
začetnega usposabljanja. S pomočjo 
nadnacionalnega mehanizma za povezovanje 
v mreže, ki je namenjen oblikovanju 
znatnega deleža visoko kakovostne 
zmogljivosti začetnega usposabljanja na 
področju raziskav v vseh državah članicah 
ter pridruženih državah v javnem in 
zasebnem sektorju, je cilj aktivnosti 
izboljšanje poklicnih perspektiv 
raziskovalcev v obeh sektorjih, s tem pa tudi 
večje privabljanje mlajših raziskovalcev v 
raziskovalne vode.

Ta aktivnost podpira začetno usposabljanje 
raziskovalcev, usmerjeno predvsem na prva 
štiri leta poklicne poti raziskovalcev ter po 
potrebi še eno dodatno leto za zaključitev 
začetnega usposabljanja, ob spodbujanju 
pravične, uravnotežene zastopanosti obeh 
spolov. S pomočjo nadnacionalnega 
mehanizma za povezovanje v mreže, ki je 
namenjen oblikovanju znatnega deleža 
visoko kakovostne zmogljivosti začetnega 
usposabljanja na področju raziskav v vseh 
državah članicah ter pridruženih državah v 
javnem in zasebnem sektorju, je cilj 
aktivnosti izboljšanje poklicnih perspektiv 
raziskovalcev v obeh sektorjih, s tem pa tudi 
večje privabljanje mlajših raziskovalcev v 
raziskovalne vode, zlasti žensk.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo načela 
enakosti spolov, je treba pojasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale tako 
ženske kot moške.

Predlog spremembe 23
Priloga, Dejavnosti, Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti, odstavek 1

Ta aktivnost je namenjena izkušenim 
raziskovalcem na različnih stopnjah njihove 
poklicne poti in krepi raznolikost njihovih 
individualnih sposobnosti v zvezi s 
pridobivanjem multi- ali interdisciplinarnega 
znanja in spretnosti ali medsektorskih 
izkušenj. Njen cilj je spodbujati raziskovalce 
k doseganju in/ali krepitvi neodvisnega 
vodilnega položaja, npr. glavnega 
raziskovalca, profesorja ali drugega 
visokega položaja na področju izobraževanja 
ali v podjetju. Prav tako bo pomagala pri 
ponovni vključitvi raziskovalcev, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, ali pri 
(ponovni) vključitvi raziskovalcev na 
raziskovalne položaje v državah članicah in 
pridruženih državah, vključno v njihovi 
matični državi, po obdobju bivanja v tujini.

Ta aktivnost je namenjena izkušenim 
raziskovalcem in raziskovalkam na različnih 
stopnjah njihove poklicne poti in krepi 
raznolikost njihovih individualnih 
sposobnosti v zvezi s pridobivanjem multi-
ali interdisciplinarnega znanja in spretnosti 
ali medsektorskih izkušenj. Njen cilj je 
spodbujati raziskovalce in raziskovalke k 
doseganju in/ali krepitvi neodvisnega 
vodilnega položaja, npr. glavnega 
raziskovalca, profesorja ali drugega 
visokega položaja na področju izobraževanja 
ali v podjetju. Prav tako bo pomagala pri 
ponovni vključitvi raziskovalcev, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, zlasti po 
porodniškem ali starševskem dopustu, ali 
pri (ponovni) vključitvi raziskovalcev na 
raziskovalne položaje v državah članicah in 
pridruženih državah, vključno v njihovi 
matični državi, po obdobju bivanja v tujini, 
in pri tem spodbujala boljše usklajevanje 
družinskega in poklicnega življenja med 
drugim ob upoštevanju demografskega 
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razvoja. Za to je treba izboljšati vzajemno 
priznavanje kvalifikacij, pridobljenih na 
ozemlju Skupnosti in v tretjih državah.

Obrazložitev

Glede na to, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo načela enakosti 
spolov, je treba po potrebi pojasniti, da bodo dejavnosti zadevale tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 24
Priloga, Dejavnosti, Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti, odstavek 2

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti najmanj štiri leta 
delovnih izkušenj s polnim delovnim časom
na področju raziskav; glede na to, da je 
aktivnost usmerjena v vseživljenjsko učenje 
in poklicni razvoj, se pričakuje, da bodo 
imeli raziskovalci visok položaj in veliko 
izkušenj.

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti skupno štiri leta 
delovnih izkušenj na področju raziskav; 
glede na to, da je aktivnost usmerjena v 
vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj, se 
pričakuje, da bodo imeli raziskovalci visok 
položaj in veliko izkušenj.

Obrazložitev

Raziskovalci morajo imeti skupno štiri leta delovnih izkušenj z upoštevanjem vseh 
pridobljenih izkušenj, zlasti pred in po starševskem dopustu v primeru žensk, ki se ukvarjajo z 
raziskovalno dejavnostjo.

Predlog spremembe 25
Priloga, Dejavnosti, Posebni ukrepi, odstavek 1

V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalce se bo 
izvajal skladen niz spremljevalnih ukrepov z 
odstranjevanjem ovir, ki preprečujejo 
mobilnost, in z izboljšanjem možnosti glede 
poklicne poti, ki jo imajo evropski 
raziskovalci. Cilj teh ukrepov bo zlasti 
povečati ozaveščenost zainteresiranih strani 
in splošne javnosti, tudi s podeljevanjem 
nagrad „Marie Curie“, spodbujati in 
podpirati ukrepe na ravni držav članic ter 
dopolnjevati ukrepe Skupnosti.

V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalke in
raziskovalce se bo izvajal skladen niz 
spremljevalnih ukrepov z odstranjevanjem 
ovir, ki preprečujejo mobilnost, in z 
izboljšanjem možnosti glede poklicne poti, 
ki jo imajo evropski raziskovalci, ter z 
olajšanjem usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja. Cilj teh ukrepov bo 
zlasti povečati ozaveščenost zainteresiranih 
strani in splošne javnosti, tudi s 
podeljevanjem nagrad „Marie Curie“, 
spodbujati in podpirati ukrepe na ravni držav 
članic ter dopolnjevati ukrepe Skupnosti.

Obrazložitev

Glede na to, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo načela enakosti 
spolov, je treba pojasniti, da bodo te dejavnosti zadevale tako ženske kot moške. Poleg tega je 
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treba zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo ženskam omogočili aktivnejšo udeležbo pri 
raziskovalnih dejavnostih, z možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
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