
AD\608860LT.doc PE 367.926v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kultūros ir švietimo komitetas

2005/0187(CNS)

27.3.2006

NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl specialiosios programos „Žmonės“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 
7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų 
programa (2007–2013 m.)

(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Nuomonės referentas: Giovanni Berlinguer



PE 367.926v02-00 2/10 AD\608860LT.doc

LT

PA_Leg



AD\608860LT.doc 3/10 PE 367.926v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl specialiosios programos „Žmonės“, kuria įgyvendinama Europos bendrijos 7-
oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programa 
(2007–2013 m.), turi būti vertinamas palankiai, kadangi apskritai jis yra pozityvus, nes 
užtikrina pagal šeštąją pagrindų programą šiuo metu vykdomą veiklą. Programos „Žmonės“ 
tikslas – plėtojant Marie Curie veiklą, kuri neabejotinai pasirodė esanti konkrečiausia ir 
veiksmingiausia žmogiškųjų išteklių vystymo priemonė mokslo sektoriuje, skatinti mokslinę 
jaunų mokslininkų karjerą.

Galima pritarti tokiam tikslui, tačiau būtina ir atitinkamai reaguoti, kad neatsirastų nei 
mokslininkų trūkumo, nei mokslinės veiklos fragmentiškumo ar dubliavimosi, vengiant 
mokslininkų grupių izoliacijos, ypač atokiuose ar mažiau privilegijuotuose Bendrijos 
regionuose. Siekiant sudaryti palankias sąlygas šio žinių potencialo plėtrai, suteikiant 
ypatingą impulsą mokslininkų rengimui ir mobilumui, būtina pagerinti tyrimų infrastruktūros 
prieinamumą.

Ypač svarbu, kad tyrimuose būtų paisoma moterų ir vyrų lygių galimybių.

Tam būtina integruoti lyčių problematiką skatinant pariteto laikymąsi visoje Marie Curie 
veikloje arba atliekant lyginamąjį abiejų lyčių dalyvavimo vertinimą. Programomis raginamos 
pateikti savo kandidatūras mokslininkės dalyvauja aktyviai. Nuo 1999 m., kai Komisija nutarė 
pradėti lyčių pariteto skatinimo veiksmus skiriant Marie Curie stipendijas, pusiausvyra buvo 
atkurta.

Mokslininkų mobilumas, remiant partnerystę tarp valstybinių tyrimų ir pramonės pasaulio, 
turi tapti pagrindiniu žinių įgijimo ir perdavimo elementu.

Būtina reaguoti konkrečiai, siekiant padėti iškilti naujai kartai mokslininkų, kurie turės baigti 
mokslus ir pasirengti mokslinei praktikai ir jos pritaikymui.

Būtina sukurti sąlygas mokslininkams grįžti į gimtąsias šalis, pagerinant ten darbo sąlygas ir 
garantuojant jiems tinkamą socialinę apsaugą.

Mobilumas turi būti numatytas kaip pasirinkimas ir galimybė. Pasirinkdamas mobilumą 
skatinančią veiklą mokslininkas neturi ieškoti galimybės pabėgti, bet rasti galimybę dirbti 
užsienyje, kad patobulintų savo žinias ir pasidalytų ar net „eksportuotų“ savo patirtį.
Galimybės, kurias suteikia mobilumas, kaip žinių ir technikos sklaidos priemonė, turėtų būti 
geriau panaudojamos tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.

Europos Sąjunga su savo gerais mokslininkais ir technikos specialistais turi tvirtą pagrindą.
Tiek individuali, tiek kolektyvinė mokslininkų kompetencija yra didžiausias Europos 
pranašumas, ir ji negali sau leisti jo prarasti.

PAKEITIMAI
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Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 konstatuojamoji dalis

(8) Pagal šią programą vykdoma mokslinių 
tyrimų veikla turėtų atitikti pagrindinius 
etikos principus, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pateiktus 
principus.

(8) Pagal šią programą vykdoma mokslinių 
tyrimų veikla turėtų atitikti pagrindinius 
etikos principus, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pateiktus 
principus, taip pat patvirtinti pilietinę ir 
humanistinę tyrimų vertę, gerbiant etinę ir 
kultūrų įvairovę.

Pagrindimas

Šiuo metu labiau nei kada nors tyrimai patiria tiek teigiamus, tiek neigiamus rezultatus 
lemiančią įtampą tarp jų įspūdingos pažangos ir visuomenės jos ekonominės, politinės ir 
kultūrinės struktūros prasme. Būtina skirti dėmesį klausimams, kuriuos tyrimams kelia etika ir 
daugumos požiūris kultūros srityje.

Pakeitimas 2
9 konstatuojamoji dalis

(9) Pagrindų programa turėtų prisidėti prie 
darnaus vystymosi skatinimo.

(9) Pagrindų programa turi prisidėti prie 
darnaus vystymosi skatinimo.

Pakeitimas 3
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Siekdama supaprastinti konkursų 
procedūras ir sumažinti jų išlaidas, 
Komisija turėtų įsteigti duomenų bazę ir 
taip sudaryti sąlygas konkurso dalyviams 
informuoti.

Pagrindimas

Europos tyrimų institucijoms ir tiems, kas domisi konkursu, padidanamos galimybės dalyvauti 
  

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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programoje.  

Pakeitimas 4
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal šią 
programą finansuojamus MTTP veiksmus.

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
ir atsakingą Europos Parlamento komitetą 
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal šią 
programą finansuojamus MTTP veiksmus.

Pagrindimas

Komisija, bendradarbiaudama su Taryba, pateikia komitologijos procedūros nuostatus. Apie 
programos įgyvendinimą reikia informuoti ir kitą biudžeto valdymo institucijos padalinį.

Pakeitimas 5
8 straipsnio 5a dalis(nauja)

5a. Komisija kompetentingoms 
institucijoms pateikia iš naujo svarstyti šį 
teisės aktą ir pranešimą apie specialiosios 
programos įgyvendinimą prieš tiek laiko, 
kad šio teisės akto pakeitimo procedūra 
būtų baigta iki 2010 m. pabaigos.

Pagrindimas

Šio teisės akto peržiūra per nustatytą laikotarpį (vidurio laikotarpio peržiūra) suteiks 
galimybę, atliekant vertinimą ir galbūt pakeitimus, atsižvelgti į įgyvendinimo sunkumus ir 
kitus dalykus. Atsižvelgiant į iš tikrųjų egzistuojantį pradinį pasirengimo darbui programos 
laikotarpį, peržiūra vykdoma praėjus vieniems metams po programos vidurio laikotarpio.
Šiuo pakeitimu siekiama, kad programos vertinimas būtų patikimas.

Pakeitimas 6
Priedo įžangos 1 pastraipa

Vienas iš pagrindinių konkurencinių 
pranašumų mokslo ir technologijų srityje 
yra žmogiškųjų išteklių kiekis ir kokybė.
Kad galima būtų padidinti Europos 
pajėgumus ir siekti geresnių rezultatų 

Žmogiškieji ištekliai mokslo ir technologijų 
srityje yra labai svarbūs vis daugiau 
žiniomis grindžiamam konkurencingumui 
ir plėtrai. Kad galima būtų padidinti 
Europos pajėgumus ir siekti geresnių 
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mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
srityje, taip pat stiprinti ir toliau plėtoti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę, reikia 
įgyvendinti pagrindinį strateginį šios 
programos tikslą – padaryti Europą 
patrauklesnę mokslo darbuotojams. Šio 
tikslo siekiama visoje Europoje aktyviai 
sisteminant mokymo mokslinių tyrimų 
srityje organizavimą, vykdymą ir kokybę, 
mokslo darbuotojų karjeros plėtrą, skirtingų 
sektorių ir mokslinių tyrimų organizacijų 
mokslo darbuotojų keitimąsi žiniomis ir 
skatinant moterų dalyvavimą mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikloje.

rezultatų mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros srityje, taip pat stiprinti ir toliau 
plėtoti Europos mokslinių tyrimų erdvę, 
reikia įgyvendinti pagrindinį strateginį šios 
programos tikslą – padaryti Europą 
patrauklesnę mokslo darbuotojams. Šio 
tikslo siekiama visoje Europoje aktyviai 
sisteminant mokymo mokslinių tyrimų 
srityje organizavimą, vykdymą ir kokybę, 
mokslo darbuotojų karjeros plėtrą, skirtingų 
sektorių ir mokslinių tyrimų organizacijų 
mokslo darbuotojų keitimąsi žiniomis ir 
skatinant moterų dalyvavimą mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikloje.

Pakeitimas 7
Priedo įžangos 2 pastraipa

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai.

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai. Mokslininkų 
mobilumas yra pagrindinis žinių įgijimo ir 
keitimosi jomis elementas. Būtina 
paskatinti tiek Europos mokslininkų 
vykimą į kitus žemynus, tiek mokslininkų iš 
trečiųjų šalių priėmimą Europos Sąjungoje 
ir jų mainus.

Pakeitimas 8
Priedo įžangos 3 pastraipa

Marie Curie programa yra atvira visoms 
Sutartyje numatytoms mokslinių tyrimų ir 

Marie Curie programa yra atvira visoms 
Sutartyje numatytoms mokslinių tyrimų ir 
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technologijų plėtros sritims. Mokslinių 
tyrimų sritį laisvai pasirenka pareiškėjai.
Nepaisant to, siekiant reaguoti į kintančius 
Europos reikalavimus mokslininkų rengimo, 
mobilumo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, paliekama galimybė imtis 
tam tikros veiklos pagal programą, 
pavyzdžiui, susijusios su mokslinėmis 
disciplinomis ir technologijų sritimis, 
dalyvaujančiais regionais, mokslo tyrimo 
organizacijų tipais ir mokslo darbuotojais.
Taip pat galimi bendri kvietimai teikti 
paraiškas, susiję su kitomis Pagrindų 
programos dalimis.

technologijų plėtros sritims. Mokslinių 
tyrimų sritį laisvai pasirenka pareiškėjai.
Nepaisant to, siekiant reaguoti į kintančius 
Europos reikalavimus mokslininkų rengimo, 
mobilumo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, paliekama galimybė imtis 
tam tikros veiklos pagal programą, 
pavyzdžiui, susijusios su mokslinėmis 
disciplinomis ir technologijų sritimis, 
dalyvaujančiais regionais, mokslo tyrimo 
organizacijų tipais ir mokslo darbuotojais. Ši 
stipendijų, skirtų plėtrai, sistema turėtų 
paskatinti naujų gebėjimų kūrimą mažiau 
privilegijuotų regionų mokslo įstaigose.
Taip pat galimi bendri kvietimai teikti 
paraiškas, susiję su kitomis Pagrindų 
programos dalimis.

Pakeitimas 9
Priedo įžangos 4 pastraipa

Manoma, kad aktyvus įmonių, įskaitant 
MVĮ, dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę 
vertę programai. Visa Marie Curie programa 
yra skatinamas aktyvesnis pramonės ir 
akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimas mokslo darbuotojų 
rengimo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, tačiau tam tikra veikla yra
specialiai skirta pramonės ir akademinės 
bendruomenės sąsajoms ir partnerystei.

Manoma, kad įmonių, įskaitant MVĮ, 
dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę vertę 
programai. Visa Marie Curie programa yra 
skatinamas aktyvesnis pramonės ir 
akademinės bendruomenės 
bendradarbiavimas mokslo darbuotojų 
rengimo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, tačiau tam tikra veikla yra 
specialiai skirta pramonės ir akademinės 
bendruomenės sąsajoms ir partnerystei.
Pačiame bendradarbiavimo tarp įmonių ir 
universitetų centre būtina išsaugoti 
mokslininkų akademinę laisvę.

Pagrindimas

Partnerystėje tarp universitetinio pasaulio ir įmonių neturėtų būti nei politinio, nei finansinio 
spaudimo.

Pakeitimas 10
Priedo įžangos 6 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
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integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 proc. 
moterų). Taip pat bus numatyti veiksmai, 
kuriais siekiama užtikrinti, kad mokslo 
darbuotojai išlaikytų tinkamą darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis. 

integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 proc. 
moterų). Būtina pagerinti lyčių lygybės ir 
susijusių veiksmų, skirtų skatinti paritetą 
visoje pagrindų programoje, apsaugos 
sistemos efektyvumą. Finansinė parama 
mokslininkėms per Marie Curie stipendijas 
yra svarbi sąlyga, ypač toms, kurios į 
mokslininkų gretas grįžta po motinystės 
atostogų. Taip pat bus numatyti veiksmai, 
kuriais siekiama užtikrinti, kad mokslo 
darbuotojai išlaikytų tinkamą darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis.

Pagrindimas

Moterims mokslininkėms remti būtina novatoriška politika. Karjera mokslo srityje neturi būti 
nesuderinama su įsipareigojimais šeimoje. Svarbu skatinti gerą praktiką, pavyzdžiui, darbo 
valandų lankstumą.

 Pakeitimas 11
 Priedo įžangos 8a pastraipa (nauja)

Labai svarbu stiprinti ryšį tarp mokslinių 
tyrimų ir universitetinio ciklo reformos ir 
suvienodinimo (Bolonijos procesas), 
skatinant mokslininkų mobilumą, kartu 
vengiant, kad dėl suvienodinimo būtų 
sukurtas modelis, kai siekiama greitai 
baigti aukštąjį mokslą, taip pakenkiant 
patirčiai užsienyje.

  Pakeitimas 12
Priedo skyriaus „Veiklos sritys“ dalies „Tarptautinis matmuo“ 2 pastraipos i punktas
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i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
tarptautines stipendijas išvykstantiems 
patyrusiems mokslo darbuotojams, kad jie 
įgytų naujų įgūdžių ir žinių, numatant 
privalomą jų grįžimą;

i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
tarptautines stipendijas išvykstantiems 
patyrusiems mokslo darbuotojams, kad jie 
įgytų naujų įgūdžių ir žinių, tačiau 
numatant ir priemones, kuriomis būtų 
siekiama pašalinti galimas kliūtis grįžti į 
kilmės šalį ir užtikrinti darbo tęstinumą
arba, jeigu susijęs asmuo iš anksto sutinka 
su tokia sąlyga, numatant jo įsipareigojimą 
kompensuoti išlaidas, jeigu jis nuspręstų 
ilgam pratęsti savo buvimo užsienyje laiką;

Pagrindimas

Negalima teisiškai įpareigoti mokslo tyrėjo (ar kito asmens) grįžti į savo kilmės šalį.

Pakeitimas 13
Priedo skyriaus „Veiklos sritys“ dalis „Speciali veikla“

Siekiant paremti tikros Europos darbo rinkos 
mokslo darbuotojams sukūrimą, reikia atlikti 
nuoseklius papildomus veiksmus, kad būtų 
pašalintos kliūtys mobilumui ir pagerintos 
mokslo darbuotojų karjeros perspektyvos 
Europoje. Šiais veiksmais bus visų pirma 
siekiama pagerinti suinteresuotųjų šalių ir 
plačiosios visuomenės informuotumą 
(vienas iš būdų – Marie Curie 
apdovanojimai), skatinti ir remti veiklą 
valstybių narių lygiu ir papildyti Bendrijos 
veiklą.

Siekiant paremti tikros Europos darbo rinkos 
mokslo darbuotojams sukūrimą, reikia atlikti 
nuoseklius papildomus veiksmus, kad būtų 
pašalintos kliūtys mobilumui ir pagerintos 
mokslo darbuotojų karjeros perspektyvos 
Europoje. Šiais veiksmais bus visų pirma 
siekiama pagerinti suinteresuotųjų šalių ir
plačiosios visuomenės informuotumą 
(vienas iš būdų – Marie Curie 
apdovanojimai), skatinti ir remti veiklą 
valstybių narių lygiu ir papildyti Bendrijos 
veiklą. Visokia Marie Curie veikla turi būti 
užtikrinamos lygios galimybės 
mokslininkams su negalia ir naikinamos 
visos jų patiriamos kliūtys.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas dėl specialiosios programos „Žmonės“, kuria įgyvendinama Europos 
bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.)
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Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Helga 
Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai (178 
straipsnio 2 dalis)
Pastabos ...


