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RÖVID INDOKOLÁS

A Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatai a következőek:

− a hetedik keretprogram (2007-2013) végrehajtására irányuló „Munkaerő” egyedi 
programra irányuló bizottsági javaslatot összességében kedvezően értékeli, mivel 
biztosítja a folyamatban lévő, hatodik keretprogram szerinti cselekvések folytonosságát. A 
„Munkaerő” program célkitűzése a fiatal kutatók tudományos előmenetelének támogatása
a Marie Curie-cselekvések révén, amelyek a tudományos ágazatban egyértelműen a 
humánerőforrás-fejlesztés legkonkrétabb és leghatékonyabb eszközének bizonyultak,

− üdvözli e célkitűzést, ugyanakkor határozottan fel kell lépni annak érdekében, hogy ne 
jelentkezzen sem kutatóhiány, sem a kutatási tevékenységek elaprózódása vagy átfedése, 
elkerülendő a kutatók elszigetelődését, különösen a Közösség peremterületein vagy 
hátrányos helyzetű régióiban. E tudáspotenciál fejlődésének elősegítéséhez, a kutatók 
képzésének és mobilitásának kiemelt ösztönzése mellett, javítani kell a kutatási 
infrastruktúrák hozzáférhetőségét,

− a kutatás területén különösen ügyelni kell a nemek közötti esélyegyenlőség tiszteletben 
tartására,

− szükség van az általános problémakör integrálására vagy a kiegyensúlyozott arányok 
előmozdításával valamennyi Marie Curie-cselekvésben, vagy a két nem részvételének 
összehasonlító értékelésén keresztül. Amikor a programok jelentkezésre ösztönzik őket, a 
kutató nők aktívan részt vesznek. 1999 óta – amikor is a Bizottság a Marie Curie-
ösztöndíjak keretében a nemek egyenlőségét tudatosító akció elindításáról döntött – a 
helyzet ismét kiegyensúlyozottá vált,

− a kutatói mobilitásnak – az egyetemi kutatás és az ipar közötti partnerségek támogatásán 
keresztül – az ismeretek megszerzésének és átadásának alapvető fontosságú összetevőjévé 
kell válnia,

− egyedi intézkedéseket kell foganatosítani annak elősegítése érdekében, hogy kifejlődjön 
egy új kutatógeneráció, amelynek majd a tudomány és annak alkalmazott gyakorlatára 
kell képeznie és felkészítenie magát,

− meg kell teremteni a kutatók hazájukba való visszatérésének feltételeit, javítva ottani 
foglalkoztatási feltételeiket, és megfelelő szociális védelmet kell biztosítani számukra,

− a mobilitásra választásként és lehetőségként kell tekinteni. A mobilitást ösztönző 
fellépésben a kutatónak nem a kiugrás lehetőségét kell látnia, hanem a külföldi 
munkavállalásét ismeretanyagának bővítése és tapasztalatainak kicserélésre, sőt 
„exportálása” érdekében. A mobilitás – mint az ismeretek és a technikák terjesztésének 
eszköze – kínálta lehetőségeket jobban ki kellene aknázni nemzeti és európai szinten,

− az Európai Unió egyik erősségét kutatóinak és műszaki szakembereinek minősége jelenti. 
A Közösség kutatóinak egyéni és kollektív képességei Európa számára olyan erőforrást 
jelentenek, amelyet nem szabad kezéből kiengednie.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási 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

Módosítás: 1
(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, 
és ismételten megerősítsék a kutatás polgári 
és humanista értékét, tiszteletben tartva az 
etikai és kulturális sokféleséget.

Indokolás

A kutatást egyre inkább jellemzi az a néha megtermékenyítő, néha bénító hatású feszültség, 
amely a kutatás jelentős eredményei és a társadalom, valamint annak gazdasági, politikai és 
kulturális struktúrája között jelentkezik. Foglalkozni kell azokkal a kérdésekkel, amelyeket a 
kutatás számára az etika és a kultúrában jelen lévő nézőpontok sokfélesége vet fel.

Módosítás: 2
(9) preambulumbekezdés

(9) A keretprogram hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához.

(9) A keretprogramnak hozzá kell járulnia
a fenntartható fejlődés előmozdításához.

Módosítás 3
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A pályázati felhívások egyszerűsítése 
és a költségek csökkentése érdekében a 
Bizottságnak létre kellene hoznia egy 
adatbázist, amely a pályázati felhívásban 
résztvevők értesítését tenné lehetővé.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

Az európai kutatóintézetek, valamint a pályázati felhívásban érdekeltek számára megkönnyíti 
a programhoz való hozzáférést.

Módosítás 4
8. cikk (5) bekezdés

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot, valamint az Európai Parlament 
illetékes bizottságát az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

Or. de

Indokolás

A Bizottság itt a Tanáccsal való együttműködés keretében zajló komitológiai eljárás előírásait 
határozza meg. Ajánlott a költségvetési hatóság másik ágát is értesíteni a program 
végrehajtásáról.

Módosítás 5
8. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A Bizottság ezen jogi aktust és az 
egyedi programok végrehajtásáról szóló 
jelentést felülvizsgálatra benyújtja az 
illetékes szervekhez, időben ahhoz, hogy az 
ezen jogi aktust módosító eljárást 2010-ig 
lezárhassák.

Indokolás

A jogi aktus lejárati időn belüli felülvizsgálata (félidős értékelés) lehetővé teszi, hogy egy 
értékelés – és esetleges javítás – keretében reagáljanak a végrehajtás problémáira, vagy 
egyéb fejleményekre. A gyakorlatban megvalósuló program próbaidőszaka miatt a 
felülvizsgálatra egy évvel a program által lefedett időszak középideje után kerül sor. Ez a 
módosítás a felülvizsgálat megbízhatóbbá tételét célozza.

Módosítás: 6
Melléklet, bevezetés 1. bekezdés

A kutatás és a technológia területén az 
emberi erőforrás mennyisége és minősége a 
versenyképesség egyik sarokköve. E 

A kutatás és a technológia területén az 
emberi erőforrás nagy jelentőséggel bír az 
egyre inkább tudásalapú versenyképesség 
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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.

és fejlődés szempontjából. 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.

Módosítás: 7
Melléklet, bevezetés 2. bekezdés

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a 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 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 kutatói mobilitás az ismeretek 
megszerzésének és megosztásának 
meghatározó eleme. Ösztönözni kell úgy az 
európai kutatók más kontinensek felé 
irányuló mobilitását, mint a harmadik 
országokból érkező kutatók Európai 
Unióba történő befogadását.

Módosítás: 8
Melléklet, bevezetés 3. bekezdés

A Marie Curie-cselekvések a Szerződésben A Marie Curie-cselekvések a Szerződésben 
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előírt bármely kutatási és 
technológiafejlesztési területre 
vonatkozhatnak. A kutatási területet a 
pályázók szabadon választják ki. Lehetőség 
van azonban a program keretében bizonyos 
tevékenységek célzott támogatására is, 
például tudományágak és technológiai 
területek, részt vevő régiók, 
kutatószervezetek típusa és kutatóközösség 
tekintetében, a kutatásra irányuló képzés, a 
mobilitás, a pályafutás-fejlesztés és az 
ismeretmegosztás területén jelentkező 
európai követelmények alakulásának 
figyelembevétele érdekében. Ebbe a 
keretprogram más részeit is érintő, közös 
pályázati felhívások lehetősége is 
beletartozik.

előírt bármely kutatási és 
technológiafejlesztési területre 
vonatkozhatnak. A kutatási területet a 
pályázók szabadon választják ki. Lehetőség
van azonban a program keretében bizonyos 
tevékenységek célzott támogatására is, 
például tudományágak és technológiai 
területek, részt vevő régiók, 
kutatószervezetek típusa és kutatóközösség 
tekintetében, a kutatásra irányuló képzés, a 
mobilitás, a pályafutás-fejlesztés és az 
ismeretmegosztás területén jelentkező 
európai követelmények alakulásának 
figyelembevétele érdekében. A fejlesztést 
szolgáló Marie Curie ösztöndíj-rendszernek 
hozzá kell járulnia a hátrányos helyzetű 
régiókban létrehozott kutatószervezetek 
képességeinek fejlesztéséhez. Ebbe a 
keretprogram más részeit is érintő, közös 
pályázati felhívások lehetősége is 
beletartozik.

Módosítás: 9
Melléklet, bevezetés 4. 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 az 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 
partnerkapcsolatokat.

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 az 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 
partnerkapcsolatokat. A vállalkozások és az 
egyetemek közötti együttműködés keretében 
meg kell őrizni a kutatók tudományos 
szabadságát.

Indokolás

Az egyetemek és a vállalkozások közötti partnerségeken belül nem szabadna semmilyen 
politikai vagy pénzügyi nyomásnak jelentkeznie.

Módosítás: 10
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Melléklet, bevezetés 6. 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 
egyenlőség érvényesülését. Továbbá a 
cselekvéseket úgy kell tervezni, hogy 
biztosítsák a kutatók számára a munkájuk és 
magánéletük közötti egyensúlyt, valamint 
megkönnyítsék 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.

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 
egyenlőség érvényesülését. Javítani kell a 
védelmi rendszer hatékonyságát a nemek 
közötti egyenlőség tekintetében, valamint a 
keretprogram egészében a nemek 
kiegyensúlyozott részvételének 
előmozdítását célzó, kapcsolódó 
cselekvéseket. A kutató nőknek a Marie 
Curie-ösztöndíjakon keresztül nyújtott 
pénzügyi támogatás meghatározó 
körülmény, különösen azok számára, akik 
a gyermekvállalás miatti hosszabb távollét 
után térnek vissza a kutatás területére. 
Továbbá a cselekvéseket úgy kell tervezni,
hogy biztosítsák a kutatók számára a 
munkájuk és magánéletük közötti 
egyensúlyt, valamint megkönnyítsék 
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. 

Indokolás

A kutatásban részt vevő nők támogatásához innovatív politikára van szükség. A kutatói pályát 
nem szabad a családi kötelezettségekkel összeegyeztethetetlennek tekinteni. Fontos az olyan 
helyes gyakorlatok előmozdítása, mint a munkaidő rugalmas megszervezése.

Módosítás: 11
Melléklet, bevezetés 8a. bekezdés (új)

Alapvető szükség van a kutatás és az 
egyetemi képzés reform- és 
konvergenciafolyamatai (a bolognai 
folyamat) közötti kapcsolat megerősítésére, 
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előmozdítva ezzel a kutatók mobilitását, 
ugyanakkor elkerülve, hogy a konvergencia 
egy olyan modell kialakulásának irányában 
hasson, amely kizárólag a felsőoktatási 
tanulmányok gyors lezárására összpontosít 
a külföldi tapasztalatszerzés rovására.

Módosítás: 12
Melléklet, „Nemzetközi dimenzió” 2. bekezdés i) pont

i) kötelező hazatérés feltételével nyújtott
kimenő nemzetközi ösztöndíjakkal a 
tapasztalt kutatók számára az egész életen át 
tartó tanulás és szakterületbővítés keretében, 
új képesítések és ismeretek megszerzése 
érdekében;

i) a származási országba történő hazatérést 
és a folytonos munka biztosítását elősegítő 
intézkedésekkel kísért, illetve tartós külföldi 
tartózkodás esetén az ösztöndíjas által 
előzetesen elfogadott visszafizetési 
kötelezettség mellett kimenő nemzetközi 
ösztöndíjakkal a tapasztalt kutatók számára 
az egész életen át tartó tanulás és 
szakterületbővítés keretében, új képesítések 
és ismeretek megszerzése érdekében;

Indokolás

Egy kutatót (vagy más személyt) törvényesen nem lehet a saját származási országába történő 
hazatérésre kötelezni.

Módosítás: 13
Melléklet, „Egyedi cselekvések” szakasz

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 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. Valamennyi Marie 
Curie-cselekvésnek biztosítania kell a 
fogyatékkal élő kutatók esélyegyenlőségét, 
és fel kell számolnia az útjukban álló 
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akadályokat.
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