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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Kultury i Edukacji pragnie poczynić następujące uwagi:

– Projekt Komisji dotyczący szczegółowego programu „Ludzie” wdrażającego siódmy 
program ramowy (2007-2013) musi zostać przyjęty przychylnie, gdyż jest on - jako całość 
- korzystny dla zapewnienia ciągłości prowadzonych działań zgodnie z szóstym 
programem ramowym. Program « Ludzie » ma na celu promowanie kariery naukowej 
młodych badaczy dzięki akcjom "Marie Curie", które bez wątpienia okazały się najbardziej 
konkretnym i skutecznym instrumentem na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w sektorze 
nauki.

– Należy sprzyjać tego rodzaju celowi, lecz także działać w sposób pozwalający na 
uniknięcie niedoborów kadry badawczej i rozdrobnienia czy pokrywania się działań 
badawczych, co uchroni zespoły badaczy przed izolacją, szczególnie we wspólnotowych 
regionach peryferyjnych lub słabiej rozwiniętych. Aby sprzyjać rozwojowi tego potencjału 
wiedzy kładąc szczególny nacisk na szkolenia i mobilność naukowców, istnieje potrzeba 
poprawy dostępu do infrastruktury badawczej.

– W szczególności strzec należy poszanowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
w sektorze badań naukowych.

– W tym celu niezbędne jest zintegrowanie problematyki ogólnej zachęcając do równości we 
wszystkich akcjach Marie Curie, bądź dokonując oceny porównawczej udziału obu płci.
Gdy programy zachęcają badaczy do składania kandydatur, czynią oni to w sposób 
aktywny. Od 1999r., czyli od chwili, gdy Komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji 
uczulającej na równość płci w ramach stypendiów Marie Curie, sytuacja zrównoważyła 
się.

– Poprzez wsparcie udzielane inicjatywom partnerskim łączącym badania publiczne i 
przemysł, mobilność badaczy musi stać się podstawowym elementem w zdobywaniu i 
przekazywaniu wiedzy.

– Należy podejmować konkretne działania, aby wspomagać powstawanie nowej generacji 
badaczy, którzy będą musieli zdobywać wiedzę i przygotowywać się do praktycznego 
zastosowania nauki.

– Należy stworzyć warunki dla powrotu naukowców do kraju pochodzenia poprawiając w 
nim warunki zatrudnienia i gwarantując im właściwą ochronę społeczną.

– Mobilność musi być rozważana jako wybór i jako szansa. W działaniu na rzecz mobilności 
badacz nie może szukać sposobu na ucieczkę, lecz powinien znaleźć w nim okazję do 
podjęcia pracy za granicą, aby wzbogacić swój bagaż wiedzy i wymienić, a może nawet 
"eksportować" swoje doświadczenia. Możliwości, jakie daje mobilność jako narzędzie 
rozpowszechniania wiedzy i technik powinny być lepiej wykorzystywane zarówno na 
poziomie krajowym, jak i europejskim.

– Unia Europejska dysponuje silnym potencjałem w postaci poziomu kwalifikacji 
naukowców i specjalistów. Kompetencje indywidualne i grupowe naukowców stanowią 
dla Europy kluczowy atut, którego nie powinna ona utracić.
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POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 8

(8) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu powinny być 
zgodne z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej.

(8) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu powinny być 
zgodne z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, i potwierdzać wartość 
obywatelską i humanistyczną badań 
naukowych w poszanowaniu różnorodności 
etycznej i kulturowej.

Uzasadnienie

Bardziej niż kiedykolwiek badania naukowe doznają napięć zarówno płodnych, jak i 
pozbawiających inwencji, na styku budzącego podziw postępu i społeczeństwa w swej 
strukturze gospodarczej, politycznej i kulturowej. Należy zastanowić się nad kwestiami, jakie 
etyka i mnogość punktów widzenia w kulturze stawiają przed światem nauki.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9

(9) Program ramowy powinien przyczyniać 
się do promowania zrównoważonego 
rozwoju.

(9) Program ramowy musi przyczyniać się 
do promowania zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) W celu uproszczenia i obniżenia 
kosztów przetargów Komisja powinna 

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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stworzyć możliwość informowania osób 
zainteresowanych przetargiem poprzez bazę 
danych.

Uzasadnienie

Ułatwienie dostępu do programu europejskim ośrodkom badawczym oraz osobom 
zainteresowanym przetargiem.Poprawka 4

Artykuł 8 ustęp 5

5. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego, a w szczególności 
przedstawia informacje na temat postępów 
we wszystkich działaniach w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

5. Komisja regularnie informuje Komitet 
i właściwą przedmiotowo komisję 
Parlamentu Europejskiego o ogólnych 
postępach w realizacji programu 
szczegółowego, a w szczególności 
przedstawia informacje na temat postępów 
we wszystkich działaniach w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

Uzasadnienie

Komisja przedkłada przepisy dotyczące procedury komitologii w ramach współpracy z Radą. 
Wskazane jest poinformowanie o realizacji programu również drugiego ramienia władzy 
budżetowej.

Poprawka 5

Artykuł 8 ustęp 5 a (nowy)

5a. Komisja przedstawia właściwym 
organom niniejszy dokument oraz 
sprawozdanie z realizacji programu 
szczegółowego w celu dokonania nowej 
analizy we właściwym czasie, tak aby 
procedura wprowadzania zmian do 
dokumentu mogła zostać ukończona pod 
koniec 2007r.

Uzasadnienie

Analiza decyzji w przewidywanym czasie (analiza w połowie okresu obowiązywania) pozwala 
zareagować - w ramach oceniania, a w danym przypadku w ramach korekty - na problemy 
związane z wprowadzaniem w życie oraz na innego rodzaju problemy. Ponieważ w praktyce 
konieczna jest faza "dotarcia się", analizy dokonuje się rok po upłynięciu połowy okresu 
obowiązywania programu, co daje więcej pewności w takcie oceny.
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Poprawka 6
Załącznik wprowadzenie akapit 1

O przewadze w nauce i technologii świadczą 
m.in. ilość i jakość zasobów ludzkich.
Ogólnym celem strategicznym niniejszego 
programu jest zwiększenie atrakcyjności 
Europy dla naukowców. Jest to warunek 
wstępny dla zwiększenia możliwości i 
osiągnięć Europy w badaniach naukowych i 
rozwoju technologicznym oraz konsolidacji i 
dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Aby zrealizować ten cel, w całej 
Europie należy dążyć do osiągnięcia 
znacznego efektu strukturyzującego 
organizację, skuteczność i jakość kształcenia 
naukowców, aktywny rozwój kariery 
naukowców, dzielenie się wiedzą w 
otoczeniu naukowców między sektorami i 
organizacjami badawczymi oraz silne 
zaangażowanie kobiet w badania i rozwój.

W nauce i technologii zasoby ludzkie są 
ważne dla konkurencyjności i rozwoju, 
które w coraz większym stopniu opierają się 
na wiedzy. Ogólnym celem strategicznym 
niniejszego programu jest zwiększenie 
atrakcyjności Europy dla naukowców. Jest 
to warunek wstępny dla zwiększenia 
możliwości i osiągnięć Europy w badaniach 
naukowych i rozwoju technologicznym oraz 
konsolidacji i dalszego rozwoju Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej. Aby zrealizować ten 
cel, w całej Europie należy dążyć do 
osiągnięcia znacznego efektu 
strukturyzującego organizację, skuteczność i 
jakość kształcenia naukowców, aktywny 
rozwój kariery naukowców, dzielenie się 
wiedzą w otoczeniu naukowców między 
sektorami i organizacjami badawczymi oraz 
silne zaangażowanie kobiet w badania i 
rozwój.

Poprawka 7
Załącznik wprowadzenie akapit 2

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy.

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy. Mobilność 
badaczy jest elementem kluczowym 
zdobywania wiedzy i dzielenia się nią.
Należy zachęcać zarówno do mobilności 
badaczy europejskich w kierunku innych 
kontynentów, jak i do przyjmowania i 
umożliwiania przemieszczania się w Unii 
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Europejskiej badaczom pochodzącym z 
krajów trzecich.

Poprawka 8
Załącznik wprowadzenie akapit 3

„Działania Marie Curie” są otwarte na 
wszystkie dziedziny badań naukowych i 
rozwoju technologicznego przewidziane na 
mocy Traktatu. Wnioskodawcy 
samodzielnie wybierają dziedziny badań.
Możliwe będzie jednak ukierunkowanie 
niektórych działań w ramach programu, np. 
w odniesieniu do dyscyplin naukowych i 
obszarów technologicznych, regionów 
uczestniczących, rodzajów organizacji 
badawczych i społeczności naukowej w celu 
uwzględnienia zmieniających się potrzeb 
Europy w zakresie kształcenia naukowców, 
mobilności, rozwoju kariery i dzielenia się 
wiedzą. Obejmie to również możliwość 
publikowania zaproszeń do składania 
wniosków wspólnie z innymi częściami 
programu ramowego.

„Działania Marie Curie” są otwarte na 
wszystkie dziedziny badań naukowych i 
rozwoju technologicznego przewidziane na 
mocy Traktatu. Wnioskodawcy 
samodzielnie wybierają dziedziny badań.
Możliwe będzie jednak ukierunkowanie 
niektórych działań w ramach programu, np. 
w odniesieniu do dyscyplin naukowych i 
obszarów technologicznych, regionów 
uczestniczących, rodzajów organizacji 
badawczych i społeczności naukowej w celu 
uwzględnienia zmieniających się potrzeb 
Europy w zakresie kształcenia naukowców, 
mobilności, rozwoju kariery i dzielenia się 
wiedzą. System stypendiów na rzecz 
rozwoju powinien przyczynić się do 
rozwinięcia nowych kompetencji w 
placówkach naukowych powołanych do 
życia w regionach najuboższych. Obejmie 
to również możliwość publikowania 
zaproszeń do składania wniosków wspólnie 
z innymi częściami programu ramowego.

Poprawka 9
Załącznik wprowadzenie akapit 4

Znaczny udział przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, jest 
uznawany za kluczową wartość dodaną 
niniejszego programu. „Działania Marie-
Curie” będą wspierać intensyfikację 
współpracy między przemysłem a 
uczelniami wyższymi na płaszczyźnie 
kształcenia naukowców, rozwoju kariery i 
dzielenia się wiedzą, podczas gdy jedno 
szczegółowe działanie będzie 
ukierunkowane na partnerstwa i ścieżki 
rozwoju między przemysłem i uczelniami 
wyższymi.

Udział przedsiębiorstw, w tym małych i 
średnich przedsiębiorstw, jest uznawany za 
kluczową wartość dodaną niniejszego 
programu. „Działania Marie-Curie” będą 
wspierać intensyfikację współpracy między 
przemysłem a uczelniami wyższymi na 
płaszczyźnie kształcenia naukowców, 
rozwoju kariery i dzielenia się wiedzą, 
podczas gdy jedno szczegółowe działanie 
będzie ukierunkowane na partnerstwa i 
ścieżki rozwoju między przemysłem i 
uczelniami wyższymi. Należy chronić 
swobodę akademicką badaczy w zakresie 
współpracy między przedsiębiorstwami i 
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uniwersytetami.

Uzasadnienie

W partnerstwie uniwersytetów z przedsiębiorstwami nie powinny mieć miejsca ani presje 
polityczne ani finansowe.

Poprawka 10
Załącznik wprowadzenie akapit 6

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią 
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym, a także w sposób ułatwiający im 
wznowienie kariery naukowej po przerwie.
Ponadto w stosownych przypadkach 
działania w ramach niniejszego programu 
szczegółowego uwzględnią aspekty etyczne, 
społeczne, prawne i szersze aspekty 
kulturowe związane z badaniami, które będą 
prowadzone, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 %
uczestniczących kobiet). Należy poprawić 
skuteczność systemu ochrony w dziedzinie 
równouprawnienia płci oraz ulepszyć 
działania z tym związane, mające na celu 
promowanie równości w zakresie całego 
programu ramowego. Pomoc finansowa dla 
kobiet-badaczy dostarczana w programie 
stypendiów Marie Curie jest ważnym 
warunkiem szczególnie dla tych kobiet, 
które powracają do pracy naukowej po 
okresie nieobecności związanej z 
macierzyństwem. Dodatkowo działania będą 
zaprojektowane w sposób zapewniający 
naukowcom odpowiednią równowagę 
miedzy życiem zawodowym a prywatnym, a 
także w sposób ułatwiający im wznowienie 
kariery naukowej po przerwie. Ponadto w 
stosownych przypadkach działania w 
ramach niniejszego programu 
szczegółowego uwzględnią aspekty etyczne, 
społeczne, prawne i szersze aspekty 
kulturowe związane z badaniami, które będą 
prowadzone, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.
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Uzasadnienie

Promowanie kobiet w pracy naukowej wymaga innowacyjnej polityki. Kariera naukowa nie 
musi być postrzegana jako przeciwieństwo obowiązków rodzinnych. Ważne jest sprzyjanie 
dobrym praktykom, takim jak ruchomy czas pracy.

Poprawka 11
Załącznik wprowadzenie akapit 8 a (nowy)

Kluczowym aspektem sprawy jest 
wzmocnienie związku pomiędzy badaniami 
naukowymi a procesami reform i 
konwergencji cykli akademickich (proces 
boloński), tak aby sprzyjać mobilności 
badaczy unikając jednocześnie sytuacji, w 
której konwergencja prowadzi do powstania 
modelu wyłącznie skierowanego na szybkie 
ukończenie studiów wyższych kosztem 
doświadczenia zdobywanego za granicą.

Poprawka 12
Załącznik, rozdział Wymiar międzynarodowy ustęp drugi litera i)

i) międzynarodowe stypendia na pobyt 
zagranicą z obowiązkiem powrotu, 
przeznaczone dla doświadczonych 
naukowców w ramach kształcenia przez całe 
życie i dywersyfikacji kompetencji, 
mających na celu nabycie przez nich 
nowych umiejętności i wiedzy;

i) międzynarodowe stypendia na pobyt 
którym, towarzyszą środki zwalczające 
trudności związane z powrotem do kraju 
pochodzenia oraz gwarantujące 
kontynuację pracy, lub stypendia połączone 
z obowiązkiem zwrotu kosztów w przypadku 
długiego pobytu za granicą, jeżeli warunek 
taki został wcześniej zaakceptowany przez 
zainteresowanego, przeznaczone dla 
doświadczonych naukowców w ramach 
kształcenia przez całe życie i dywersyfikacji 
kompetencji, mających na celu nabycie 
przez nich nowych umiejętności i wiedzy;

Uzasadnienie

Nie można zobowiązać prawnie naukowców (jak również wszelkich innych osób) do powrotu 
do kraju pochodzenia.

Poprawka 13
Załącznik Działania „Działania szczególne”
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W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców 
musi zostać zrealizowany spójny zestaw 
działań towarzyszących, tak aby usunąć 
przeszkody w mobilności i wzmocnić 
możliwości zawodowe naukowców w 
Europie. Celem tych działań będzie w 
szczególności zwiększenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa, w 
tym poprzez przyznawanie nagród „Marie 
Curie”, pobudzenie i wspieranie działań na 
poziomie Państw Członkowskich i 
uzupełnianie działań na poziomie 
Wspólnoty.

W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców 
musi zostać zrealizowany spójny zestaw 
działań towarzyszących, tak aby usunąć 
przeszkody w mobilności i wzmocnić 
możliwości zawodowe naukowców w 
Europie. Celem tych działań będzie w 
szczególności zwiększenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa, w 
tym poprzez przyznawanie nagród „Marie 
Curie”, pobudzenie i wspieranie działań na 
poziomie Państw Członkowskich i 
uzupełnianie działań na poziomie 
Wspólnoty. Wszystkie akcje Marie Curie 
muszą zapewniać równość szans badaczom 
niepełnosprawnym i usuwać przeszkody, na 
jakie badacze ci napotykają.
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