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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za kulturo in izobraževanje želi opozoriti na naslednje:

- meni, da je predlog Komisije o posebnem programu „Človeški viri“, s katerim se bo 
izvajal sedmi okvirni program (2007 do 2013), v celoti gledano pozitiven, saj predstavlja 
nadaljevanje ukrepov iz šestega okvirnega programa, ki se trenutno izvaja. Program 
„Človeški viri“ ima za cilj, da preko dejavnosti „Marie Curie“, ki so bile najbolj 
oprijemljiv in učinkovit instrument za razvoj človeških virov v znanstvenem sektorju, 
spodbuja mlade raziskovalce v znanstvenih poklicih;

- soglaša s ciljem programa, pri čemer pa je treba delovati usmerjeno, da ne bi prišlo do 
pomanjkanja raziskovalcev, razpršitve ali prekrivanja raziskovalnih dejavnosti, ter da bi se 
izognili osamitvi raziskovalnih skupin, zlasti v tistih regijah Skupnosti, ki so odročne 
oziroma imajo omejene možnosti. Izboljšati je treba dostopnost raziskovalnih 
infrastruktur, da bi se prispevalo k razvoju tega potenciala znanja in se pri tem še zlasti 
spodbudilo usposabljanje in mobilnost raziskovalcev; 

- poudarja spoštovanje enakih možnosti za ženske in moške na področju raziskovanja;

- poudarja potrebo po zagotavljanju integracije načela enakosti spolov, tako s spodbujanjem 
enakih možnosti v vseh „aktivnostih Marie Curie“, kot s primerjavo udeležbe glede na 
spol. Raziskovalke se namreč dejavno odzovejo, ko jih programi spodbujajo h 
kandidiranju. Ravnotežje je bilo ponovno vzpostavljeno po letu 1999, torej odkar se je 
Evropska komisija odločila začeti z ukrepi osveščanja za enakopravno udeležbo obeh 
spolov v okviru štipendij „Marie Curie“;

- meni, da mora biti mobilnost raziskovalcev, ob podpori partnerstvu med akademskim in 
industrijskim okoljem, temeljni dejavnik pri pridobivanju in prenosu znanja; 

- poudarja potrebo, da se podprejo konkretni ukrepi za spodbujanje razvoja nove generacije 
raziskovalcev, ki bodo morali biti izobraženi in usposobljeni tako na področju čiste 
znanosti kot njenih aplikacij;

- ponovno opozarja, da je treba ustvariti pogoje, ki bodo omogočali vračanje raziskovalcev 
v svoje izvorne države, tako da se izboljšajo pogoji njihovega zaposlovanja in se jim 
zagotovi primerna socialna varnost;

- poudarja, da je treba mobilnost obravnavati kot izbiro in kot priložnost. Ukrepi mobilnosti 
za raziskovalce ne smejo predstavljati možnosti pobega, temveč priložnost za delo v 
tujini, s katerim bodo obogatili svoje znanje in izmenjali ali „izvozili“ svoje izkušnje. Na 
ravni držav in na evropski ravni je treba bolje izkoristiti možnosti, ki jih ponuja mobilnost 
kot instrument prenosa znanja in tehnologije;

- meni, da kakovost njenih raziskovalcev in inženirjev predstavlja prednost za Skupnost. 
Skupne sposobnosti in sposobnosti posameznih raziskovalcev iz EU so pomembna 
prednost: bogastvo, s katerim Evropa ne sme ravnati razsipno.



PE 367.926v02-00 4/10 AD\608860SL.doc

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje 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 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, ki se izvajajo 
znotraj tega programa, morajo upoštevati 
temeljna etična načela, vključno s tistimi, ki 
so izražena v Listini Evropske unije o 
temeljnih človekovih pravicah, ter 
poudarjati državljanski in humanistični 
pomen raziskav, ob upoštevanju etične in 
kulturne raznolikosti.

Obrazložitev

Na področju raziskav bolj kot kdajkoli vlada napetost – včasih plodna, včasih rušilna – med 
osupljivimi uspehi in družbo ter njeno gospodarsko, politično in kulturno zgradbo. Pozornost 
je treba posvetiti vprašanjem, ki se postavljajo na osnovi etike in raznolikih kulturnih 
pogledov na svet raziskav. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9

(9) Okvirni program mora prispevati k 
spodbujanju trajnostnega razvoja. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10 a (novo)

10 (a) Za poenostavitev in zmanjšanje 
stroškov razpisa bi morala Komisija 
vzpostaviti podatkovno zbirko kot predpogoj 
za obveščanje udeležencev razpisa.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Poenostavitev dostopa do programa za evropske raziskovalne ustanove in lažji dostop do 
razpisov za vse zainteresirane.

Predlog spremembe 4
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija odbor redno obvešča o splošnem 
napredku izvajanja posebnega programa in 
mu predloži podatke o vseh ukrepih RTR, ki 
se financirajo v okviru tega programa.

5. Komisija odbor in pristojni odbor 
Evropskega parlamenta redno obvešča o 
splošnem napredku izvajanja posebnega 
programa in mu predloži podatke o vseh 
ukrepih za raziskave in tehnološki razvoj, ki 
se financirajo v okviru tega programa.

Obrazložitev

Komisija tu določa predpise za postopek komitologije v okviru sodelovanja s Svetom. 
Primerno je, da se o izvajanju programa obvešča tudi drugo vejo proračunskega organa.

Predlog spremembe 5
Člen 8, odstavek 5 a (novo)

5(a) Komisija pravočasno predloži to 
odločbo in poročilo o izvajanju posebnega 
programa pristojnim organom v pregled, 
tako da se postopek o spremembi odločbe 
lahko zaključi pred koncem leta 2010.

Obrazložitev

S tem, ko se preveri pravni akt med predvidenim obdobjem trajnosti (vmesni pregled), je 
možno, da se med postopkom ocenitve in morebitnega popravka odzove na ovire kot tudi na 
siceršnji razvoj izvajanja programa. Zaradi v praksi obstoječe faze uvajanja programa, se 
preverjanje izvede v letu po preteku polovice trajanja programa, da bi se tako zagotovilo 
zanesljivejše ocenjevanje.

Predlog spremembe 6
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 

Človeški viri so pomembni za 
konkurenčnost in za razvoj, ki na področju 
znanosti in tehnologije vedno bolj temeljita 
na znanju. Splošni strateški cilj tega 
programa, kot predpogoj za povečano 
zmogljivost in učinkovitost Evrope na 
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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.

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.

Predlog spremembe 7
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 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“. Mobilnost raziskovalcev je 
bistvenega pomena pri pridobivanju in 
prenosu znanja. Spodbujati je treba 
mobilnost evropskih raziskovalcev v druge 
dele sveta ter omogočiti sprejemanje in 
prihod raziskovalcev iz tretjih držav v 
Evropsko unijo. 

Predlog spremembe 8
Priloga, Uvod, odstavek 3

„Aktivnosti Marie Curie“ se lahko izvajajo 
na vseh področjih raziskav in tehnološkega 
razvoja, ki so navedena v Pogodbi. 
Kandidati sami izberejo raziskovalno 

„Aktivnosti Marie Curie“ se lahko izvajajo 
na vseh področjih raziskav in tehnološkega 
razvoja, ki so navedena v Pogodbi. 
Kandidati sami izberejo raziskovalno 
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področje. Vendar še vedno obstaja možnost 
usmerjanja nekaterih dejavnosti v okviru 
programa, npr. na znanstvene discipline in 
tehnološka področja, sodelujoče regije, vrste 
raziskovalnih organizacij in raziskovalne 
skupine, da bi se odzvali na razvoj potreb 
Evrope na področju raziskovalnega 
usposabljanja, mobilnosti, poklicnega 
razvoja in širjenja znanja. To vključuje 
možnost skupnih pozivov z drugimi deli 
okvirnega programa.

področje. Vendar še vedno obstaja možnost 
usmerjanja nekaterih dejavnosti v okviru 
programa, npr. na znanstvene discipline in 
tehnološka področja, sodelujoče regije, vrste 
raziskovalnih organizacij in raziskovalne 
skupine, da bi se odzvali na razvoj potreb 
Evrope na področju raziskovalnega 
usposabljanja, mobilnosti, poklicnega 
razvoja in širjenja znanja. Sistem štipendij 
„Marie Curie“ za razvoj bi moral prispevati 
k razvoju novih sposobnosti v raziskovalnih 
organizacijah, ki se nahajajo na območjih z 
omejenimi možnostmi. To vključuje 
možnost skupnih razpisov z drugimi deli 
okvirnega programa.

Predlog spremembe 9
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 
vseh „aktivnostih Marie Curie“, medtem ko 
je posebna aktivnost namenjena mostovom 
in partnerstvom med podjetji in univerzami.

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 vseh 
„aktivnostih Marie Curie“, medtem ko je 
posebna aktivnost namenjena mostovom in 
partnerstvom med podjetji in univerzami. V 
okviru sodelovanja med podjetji in 
univerzami je treba ohraniti akademsko 
svobodo raziskovalcev.

Obrazložitev

V partnerstva med akademskim okoljem in podjetji se ne smejo vpletati politični in finančni 
pritiski.

Predlog spremembe 10
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 

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 
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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 
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.

udeležbe glede na spol (cilj najmanj 40-
odstotne udeležbe žensk). Izboljšajo se 
učinkovitost sistema za spremljanje 
položaja na področju enakosti spolov ter 
dejavnosti za spodbujanje enakih možnosti 
za moške in ženske v celotnem okvirnem 
programu. Finančna podpora 
raziskovalkam preko štipendij Marie Curie 
je pomemben dejavnik, zlasti za tiste, ki se 
vračajo v delovno okolje po odsotnosti 
zaradi porodniškega dopusta. Poleg tega 
bodo aktivnosti zasnovane tako, da bodo 
raziskovalcem omogočile doseči primerno 
ravnotežje med delom in zasebnim 
življenjem ter raziskovalcem, ki začenjajo 
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.

Obrazložitev

Za spodbujanje žensk na področju raziskav je potrebna inovativna politika. Poklicne poti na 
področju raziskovanja se ne sme obravnavati, kot da je v nasprotju z družinskimi 
obveznostmi. Spodbujati je treba dobre prakse, kot je prožnost delovnega časa.

Predlog spremembe 11
Priloga, Uvod, odstavek 8 a (novo)

Temeljnega pomena bo krepitev povezav 
med raziskovanjem ter procesi reformiranja 
in konvergence univerzitetnih programov 
(bolonjski proces), tako da se spodbuja 
mobilnost raziskovalcev in prepreči, da bi 
tovrstna konvergenca pripeljala do modela, 
ki bo osredotočen izključno v hiter 
zaključek univerzitetnega študija na račun 
izkušenj v tujini.
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Predlog spremembe 12
Priloga, Dejavnosti, Mednarodna razsežnost, odstavek 2, točka i)

i) z izhodnimi mednarodnimi štipendijami (z 
obveznim povratkom) za izkušene 
raziskovalce v okviru vseživljenjskega 
učenja in raznolikosti sposobnosti, da bi 
pridobili nove spretnosti in znanje;

i) z izhodnimi mednarodnimi štipendijami za 
izkušene raziskovalce v okviru 
vseživljenjskega učenja in raznolikosti 
sposobnosti, da bi pridobili nove spretnosti 
in znanje, pri čemer te štipendije spremljajo 
ukrepi za odpravo ovir pri vrnitvi v države 
izvora in za zagotavljanje neprekinjenosti 
dela, ali z obveznim vračilom denarja, če 
bivanje v tujini postane dolgotrajno, vendar 
samo če je raziskovalec vnaprej sprejel ta 
pogoj.

Obrazložitev

Raziskovalci (kot tudi druge osebe) ne morejo biti pravno zavezani k vrnitvi v državo izvora.

Predlog spremembe 13
Priloga, Posebni ukrepi

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 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. Vse 
aktivnosti „Marie Curie“ morajo 
zagotavljati enake možnosti in odpraviti vse 
ovire za invalidne raziskovalce.
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