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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie o osobitnom programe „Ľudia“, ktorým sa uskutočňuje siedmy rámcový 
program (2007-2013) treba uvítať ako vcelku pozitívny, pretože zabezpečuje nadväznosť 
prebiehajúcich činností šiesteho rámcového programu. Program „Ľudia“ si kladie za cieľ 
podporovať vedeckú kariéru mladých výskumných pracovníkov vďaka akciám Marie Curie, 
ktoré sa ukázali ako zaručene najkonkrétnejší a najúčinnejší nástroj rozvoja ľudských zdrojov 
vo vedeckej oblasti.

Takýto cieľ sa cení, ale zároveň je treba zakročiť v konkrétnych oblastiach, aby nevznikol 
nedostatok výskumných pracovníkov, roztrieštenosť a prekrývanie výskumných činností 
a aby sa skupiny výskumných pracovníkov neocitli v izolácii, najmä v okrajových 
a znevýhodnených regiónoch Spoločenstva. Na podporu rozvoja tohto vedomostného 
potenciálu pomocou výrazných podnetov  na vzdelávanie a mobilitu výskumných 
pracovníkov je treba zlepšiť prístupnosť k infraštruktúram výskumu.

V oblasti výskumu je obzvlášť potrebné rešpektovať rovnosť príležitostí pre mužov a ženy.

K tomu je  potrebné integrovať rodovú problematiku buď podporovaním rovnakého 
zastúpenia vo všetkých akciách Marie Curie, alebo porovnávacím hodnotením účasti 
obidvoch pohlaví. Výskumné pracovníčky reagujú aktívne, keď ich programy nabádajú 
k účasti. Od roku 1999, kedy sa Komisia rozhodla zahájiť kampaň za rovnaké zastúpenie 
pohlaví v rámci štipendií Marie Curie, situácia sa vyrovnala.

Mobilita výskumných pracovníkov pomocou podpory partnerstiev medzi akademickou obcou 
a priemyselnými kruhmi sa musí stať základným prvkom pri získavaní a odovzdávaní 
znalostí.

Treba konkrétne postupovať pri napomáhaní zrodu novej generácie výskumných 
pracovníkov, ktorí sa musia vzdelávať a pripravovať na využitie vedy a jej aplikácií.

Je potrebné vytvoriť podmienky k návratu vedeckých pracovníkov do ich krajiny pôvodu  
tým, že sa zlepšia podmienky zamestnanosti a zaručí správna sociálna ochrana.

Mobilita musí byť považovaná za voľbu a príležitosť. Výskumný pracovník nesmie v akcii 
v prospech mobility vidieť prostriedok  k úniku, ale príležitosť pracovať v zahraničí v záujme 
získavania nových vedomostí a výmeny, či dokonca „vývozu“ svojich skúseností. Možnosti, 
ktoré ponúka mobilita ako nástroj šírenia znalostí a techník musí byť lepšie využitá na 
vnútroštátnej a aj európskej úrovni.

Kvalita výskumných pracovníkov a technikov je silnou stránkou Európskej únie. Individuálne 
a kolektívne schopnosti vedcov predstavujú pre Európu významnú prednosť, ktorú nesmie 
stratiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8

(8) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali byť v súlade so 
základnými etickými princípmi vrátane tých, 
ktoré sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie.

(8) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali byť v súlade so 
základnými etickými princípmi vrátane tých, 
ktoré sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie a znovu potvrdiť občianske 
a ľudské hodnoty výskumu a rešpektovať 
etickú a kultúrnu rozmanitosť.

Odôvodnenie

Viac ako kedykoľvek predtým výskum zaznamenáva napätie, občas  plodné a občas sterilné, 
medzi veľkolepým pokrokom a spoločnosťou s jej hospodárskou, politickou a kultúrnou  
štruktúrou.  Je potrebné sa zaoberať otázkami, ktoré výskumu kladie etika a rôznorodosť 
kultúrnych  názorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9

(9) Rámcový program by mal prispieť k 
podpore trvalo udržateľného rozvoja.

(9) Rámcový program musí prispieť k 
podpore trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Komisia by na zjednodušenie a 
zníženie nákladov pri výberových konaniach 
mala vytvoriť predpoklady na registráciu 
účastníkov výberových konaní v databáze.

Odôvodnenie
Zjednodušenie prístupu európskych výskumných centier a záujemcov o výberové konanie k 
programu.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 8 odsek 5

5. Komisia pravidelne informuje výbor o 
celkovom napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu informácie o 
postupe všetkých akcií vedecko-technického 
rozvoja financovaných z tohto programu.

5. Komisia pravidelne informuje výbor a 
gestorský výbor Európskeho parlamentu o 
celkovom napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu informácie o 
všetkých činnostiach RTD financovaných z 
tohto programu.

Odôvodnenie

Komisia predkladá pravidlá na konanie vo výboroch v rámci spolupráce s Radou. Je vhodné 
informovať o realizácii programu aj druhú zložku rozpočtového orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 8 odsek 5a (nový)

5a. Komisia predloží príslušným orgánom  
tento právny akt a správu o realizácii 
osobitného programu na opätovné 
prerokovanie v takom časovom predstihu, 
aby sa postup na zmenu tohto právneho 
aktu mohol uzavrieť do konca roku 2010.

Odôvodnenie

Preskúmanie právneho aktu počas doby trvania jeho platnosti (Mid-term Review) umožní 
reagovať  v rámci hodnotenia, prípadne opravy, na prekážky pri jeho uskutočňovaní a ďalšom 
vývoji.  Termín preskúmania je na základe prípravnej fázy programu, ktorá sa uplatňuje v 
praxi, jeden rok po uplynutí polovice časového rámca programu. Tým sa má umožniť 
spoľahlivejšie hodnotenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha úvod odsek 1

Jednou z hlavných konkurenčných 
predností vo vede a technike je množstvo a
kvalita ľudských zdrojov. Nevyhnutným 
predpokladom rastúcej európskej kapacity a 
výkonnosti v oblasti výskumu a technického 
rozvoja, konsolidácie a ďalšieho rozvoja 
Európskeho výskumného priestoru a 
celkovým strategickým cieľom tohto 

Vo vede a technike ľudské zdroje sú dôležité 
pre konkurencieschopnosť a rozvoj čoraz 
viac založených na znalostiach.
Nevyhnutným predpokladom rastúcej 
európskej kapacity a výkonnosti v oblasti 
výskumu a technického rozvoja, 
konsolidácie a ďalšieho rozvoja Európskeho 
výskumného priestoru a celkovým 
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programu je zvýšiť príťažlivosť Európy pre 
výskumných pracovníkov. Tento cieľ možno 
dosiahnuť významnou štrukturalizáciou v 
rámci organizácie, realizácie a kvality 
odborného vzdelávania vo výskume, 
aktívneho kariérneho vývoja výskumných 
pracovníkov, odovzdávania vedomostí 
prostredníctvom výskumných pracovníkov 
medzi sektormi a výskumnými 
organizáciami a výraznej účasti žien vo 
výskume a vývoji.

strategickým cieľom tohto programu je 
zvýšiť príťažlivosť Európy pre výskumných 
pracovníkov. Tento cieľ možno dosiahnuť 
významnou štrukturalizáciou v rámci 
organizácie, realizácie a kvality odborného 
vzdelávania vo výskume, aktívneho 
kariérneho vývoja výskumných 
pracovníkov, odovzdávania vedomostí 
prostredníctvom výskumných pracovníkov 
medzi sektormi a výskumnými 
organizáciami a výraznej účasti žien vo 
výskume a vývoji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha úvod odsek 2

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok.

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok. Mobilita výskumných 
pracovníkov je základným prvkom 
získavania a odovzdávania vedomostí. Je 
potrebné povzbudzovať európskych 
výskumných pracovníkov k mobilite 
smerom k iným kontinentom a tiež 
prijímanie výskumných pracovníkov 
z tretích krajín v Európskej únii a ich 
presúvanie v rámci Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha úvod odsek 3

„Akcie Marie Curie” sú otvorené pre všetky 
oblasti výskumu a technického rozvoja, 

„Akcie Marie Curie” sú otvorené pre všetky 
oblasti výskumu a technického rozvoja, 



AD\608860SK.doc 7/11 PE 367.926v02-00

SK

ktoré sú zahrnuté do Zmluvy. Oblasti 
výskumu si žiadatelia vyberajú voľne.
Napriek tomu sa zachováva možnosť 
zamerať sa na určité činnosti v rámci 
programu, napríklad pokiaľ ide o vedecké 
disciplíny a technologické oblasti, 
zúčastnené regióny, typy výskumných 
organizácií a výskumnú obec, aby bolo 
možné reagovať na vývoj požiadaviek 
Európy v oblasti vzdelávania vo výskume, 
mobility, rozvoja kariéry a zdieľania 
vedomostí. Patrí sem možnosť spoločných 
výziev s inými časťami rámcového 
programu.

ktoré sú zahrnuté do Zmluvy. Oblasti 
výskumu si žiadatelia vyberajú voľne.
Napriek tomu sa zachováva možnosť 
zamerať sa na určité činnosti v rámci 
programu, napríklad pokiaľ ide o vedecké 
disciplíny a technologické oblasti, 
zúčastnené regióny, typy výskumných 
organizácií a výskumnú obec, aby bolo 
možné reagovať na vývoj požiadaviek 
Európy v oblasti vzdelávania vo výskume, 
mobility, rozvoja kariéry a zdieľania 
vedomostí. Tento systém štipendií za 
účelom  rozvoja by mal prispieť k rozvoju 
nových právomocí výskumných orgánov 
v znevýhodnených regiónoch.  Patrí sem 
možnosť spoločných výziev s inými časťami 
rámcového programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha úvod odsek 4

Intenzívna účasť podnikov, vrátane malých 
a stredných podnikov, sa považuje za 
rozhodujúcu pridanú hodnotu tohto 
programu. „Akciami Marie Curie” 
podporujú rozvoj spolupráce medzi 
priemyselnou a akademickou sférou v 
zmysle vzdelávania vo výskume, rozvoja 
kariéry a sprostredkovania vedomostí, 
pričom sa osobitná pozornosť zameriava na 
prepojenia a partnerstvá medzi priemyselnou 
a akademickou sférou.

Účasť podnikov, vrátane malých a stredných 
podnikov, sa považuje za rozhodujúcu 
pridanú hodnotu tohto programu. „Akciami 
Marie Curie” podporujú rozvoj spolupráce 
medzi priemyselnou a akademickou sférou v 
zmysle vzdelávania vo výskume, rozvoja 
kariéry a sprostredkovania vedomostí, 
pričom sa osobitná pozornosť zameriava na 
prepojenia a partnerstvá medzi priemyselnou 
a akademickou sférou. V rámci spolupráce 
podnikov a akademickej obce je potrebné 
zachovať akademickú slobodu výskumných 
pracovníkov.

Odôvodnenie

V rámci partnerstva akademickej obce a podnikov by nemali existovať ani politické, ani 
finančné tlaky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha úvod odsek 6

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví.
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví.
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
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smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú vyváženosť 
pracovného a mimopracovného života, a 
zároveň prispieť k uľahčeniu obnovenia 
vedeckej kariéry po jej prerušení. Okrem 
toho sa v rámci tohto programu budú v 
relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi a 
širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého a 
technického rozvoja a predvídaného vývoja 
v tejto oblasti.

smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Je potrebné zlepšiť účinnosť 
systému ochrany v oblasti rodovej rovnosti 
a s tým súvisiacich činností zameraných na 
podporu rovnováhy v celom rámcovom 
programe. Finančná pomoc určená 
výskumným pracovníčkam v rámci štipendií 
Marie Curie je dôležitou podmienkou, 
najmä ak sa vracajú do výskumu po 
prestávke spôsobenej materstvom. Okrem 
toho bude cieľom akcií zabezpečiť, aby 
výskumní pracovníci mohli dosiahnuť 
primeranú vyváženosť pracovného a 
mimopracovného života, a zároveň prispieť 
k uľahčeniu obnovenia vedeckej kariéry po 
jej prerušení. Okrem toho sa v rámci tohto 
programu budú v relevantných prípadoch 
riešiť aj otázky spojené s etickými, 
sociálnymi, právnymi a širšími kultúrnymi 
aspektmi plánovaného výskumu a jeho 
potenciálneho uplatnenia, ako aj otázky 
súvisiace so sociálno-ekonomickými 
dosahmi vedeckého a technického rozvoja a 
predvídaného vývoja v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Podporovanie žien vo výskume vyžaduje inovačnú politiku. Kariéra vo výskume by nemala byť 
stavaná do protikladu k rodinným povinnostiam. Je potrebné podporiť osvedčené postupy ako 
je pružnosť pracovnej doby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha úvod odsek 8a (nový)

Zásadnou úlohou je posilniť spojenie 
medzi výskumom a procesom reforiem a 
konvergencie vysokoškolského štúdia 
(Bolonský proces) a podpora mobility 
výskumných pracovníkov a zároveň sa 
vyhnúť tomu, aby sa konvergencia   
zameriavala na model jednostranne 
orientovaný na urýchlené ukončenie 
vysokoškolského štúdia na úkor skúseností 
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v zahraničí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha „Medzinárodný rozmer“ odsek 2 bod i)

i)medzinárodnými pobytovými štipendiami, 
s povinným návratom určenými pre 
skúsených výskumných pracovníkov v rámci 
celoživotného vzdelávania a diverzifikácie 
kompetencií s cieľom získať nové zručnosti 
a vedomosti;

i) medzinárodnými pobytovými štipendiami, 
sprevádzanými opatreniami určenými na 
odstránenie prekážok návratu do krajiny 
pôvodu a na zabezpečenie pokračovania v 
práci, alebo – a to len v prípade, ak túto 
podmienku vopred prijala dotknutá strana 
– na stanovenie povinnosti náhrady výdajov 
v prípade trvalého pobytu v zahraničí,
určenými pre skúsených výskumných 
pracovníkov v rámci celoživotného 
vzdelávania a diverzifikácie kompetencií s 
cieľom získať nové zručnosti a vedomosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha „Osobitné akcie“ jediný odsek

Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre výskumných 
pracovníkov sa má realizovať koherentný 
súbor sprievodných akcií s cieľom odstrániť 
prekážky mobility a zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov v 
Európe. Tieto akcie sa zamerajú najmä na 
zvýšenie informovanosti zainteresovaných 
subjektov a širokej verejnosti, a to aj 
udeľovaním cien „Marie Curie” za 
stimulovanie a podporu akcie na úrovni 
členských štátov a za úspešnú realizáciu 
akcií Spoločenstva.

Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre výskumných 
pracovníkov sa má realizovať koherentný 
súbor sprievodných akcií s cieľom odstrániť 
prekážky mobility a zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov v 
Európe. Tieto akcie sa zamerajú najmä na 
zvýšenie informovanosti zainteresovaných 
subjektov a širokej verejnosti, a to aj 
udeľovaním cien „Marie Curie” za 
stimulovanie a podporu akcie na úrovni 
členských štátov a za úspešnú realizáciu 
akcií Spoločenstva. Všetky akcie Marie 
Curie by mali zaručiť rovnosť príležitostí 
a odstrániť všetky prekážky pre zdravotne 
postihnutých výskumných pracovníkov.
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