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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod 

Evropská rada si v březnu 2002 v Barceloně stanovila za cíl zvýšit do roku 2010 celkovou 
částku vynaloženou na inovace a vědu a výzkum na 3 % svého HDP. Má-li rámcový program 
tohoto důležitého cíle – který představuje i velkou výzvu – dosáhnout, potřebuje především, 
aby měl evropský výzkum k dispozici dostatečné lidské zdroje. Podle odhadů potřebuje EU 
k dosažení 3% cíle  v roce 2010 přibližně o 600 000 výzkumných pracovníků více.

Aby bylo možné v této výzvě, jež se týká jak veřejného, tak i soukromého výzkumu, obstát, je 
nutné zkombinovat několik cílů:

- zvýšit počet absolventů vysokých škol a podíl absolventů ve vědeckých oborech;
- na mezinárodní úrovni zmobilizovat veškerý lidský vědecký potenciál, zejména mezi 

ženami; 
- snažit se omezit počet vědců, kteří vědu opouští, a věnují se jiné činnosti; 
- podporovat výzkumné pracovníky, aby zůstávali v EU.

Program

Jedním z pěti navrhovaných specifických programů je program „Lidé“, který vychází 
z návrhu Komise týkajícího se sedmého rámcového programu (2007-2013). Navrhovaná 
struktura předpokládá čtyři hlavní specifické programy – Spolupráce, Myšlenky, Lidé a 
Kapacity, z nichž každý odpovídá jednomu důležitému cíli evropské výzkumné politiky; 
navíc je plánován další specifický program určený pro přímé akce Společného výzkumného 
střediska. Specifický program „Lidé“ využívá zkušeností získaných při akcích „Marie Curie“, 
aby reagoval na potřeby výzkumných pracovníků v oblasti odborné přípravy, mobility a 
profesního rozvoje. 
I když je zajištěna značná míra kontinuity, je kladen větší důraz na následující hlediska:

- zvýšený strukturující účinek, zejména prostřednictvím zavedení spolufinancování 
regionálních, vnitrostátních a mezinárodních programů v rámci akce „Celoživotní 
vzdělávání a profesní rozvoj“;

- účast podniků: ačkoliv je zachována podstata „zdola nahoru“, která je vlastní akcím 
„Marie Curie“, budou akce více zaměřeny na odbornou přípravu a profesní rozvoj pro 
různá odvětví a v různých odvětvích, zejména v soukromém sektoru;

- mezinárodní rozměr: vedle výjezdních stipendií s povinným návratem, jejichž cílem 
je přispět k celoživotnímu vzdělávání a profesnímu rozvoji výzkumných pracovníků 
z EU, se dále rozšíří mezinárodní spolupráce prostřednictvím výzkumných pracovníků 
ze třetích zemí. 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci je potěšen nejen návrhem sedmého rámcového 
programu, ale také specifickým programem „Lidé“. Investice do lidského kapitálu jsou 
prvořadým hlediskem při řešení výzvy, před kterou stojí na vědomostech založené 
hospodářství a společnost.
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Podle skupiny SET (věda, technika a technologie)1 je krize lidských zdrojů alarmující. 
Musíme proto zdvojnásobit vynaložené úsilí, abychom odstranili důvody této krize, tak aby 
byla práce v odvětví výzkumu v EU považována za zajímavou, motivující, finančně atraktivní
a oceňovanou. 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci s uspokojením vítá pokračování akcí „Marie Curie“ se 
zvýšeným strukturujícím účinkem. Doufá, že tento nástroj podnítí veřejné investice, neboť 
„stupeň veřejných financí na vědeckého pracovníka je v Evropě o mnoho nižší než ve 
Spojených státech, a není proto překvapivé, že ve srovnání s počtem evropských výzkumných 
pracovníků nejsou zejména ve veřejném sektoru pracovní podmínky, a tedy ani výsledky,
srovnatelné. Vědcům, a to zejména mladým, je nutné nabídnout atraktivnější platy.“

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se domnívá, že pro zlepšení úrovně vědeckých 
poznatků je nejdůležitější mobilita vědeckých pracovníků. Aby se podpořily nové objevy, 
musí se vědecké týmy celé Evropy setkávat, vyměňovat si nápady a spolupracovat. K tomu, 
aby byla vědecká kariéra v Evropě lákavější, je na jedné straně nutné zlepšit právní a správní
rámec týkající se mobility, především podmínky vstupu a pobytu výzkumných pracovníků 
ze třetích zemí, a na straně druhé lépe koordinovat systémy sociálního zabezpečení a jiné 
mechanismy týkající se mobility, zejména v oblasti daní a uznávání diplomů a kvalifikací. 

Konečně Výbor pro zaměstnanost a sociální věci zdůrazňuje odpovědnost Evropské komise 
za zavedení specifického programu, při jehož realizaci jí bude pomáhat nějaký výbor. Vybízí 
Komisi, aby v tomto smyslu zvážila vhodnou účast Evropského parlamentu, jak se navrhuje
v následujících pozměňovacích návrzích.

  
1 „V Evropě potřebujeme víc vědců – Zvýšit lidské zdroje v oblasti vědy a technologie v Evropě“. Zpráva 
Skupiny na vysoké úrovni o lidských zdrojích pro vědu a technologie v Evropě, které předsedá prof. José 
Mariano Gago. Evropská komise, 2004.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4

(4) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti prováděné členskými státy i další 
akce Společenství, které jsou nezbytné pro 
celkovou strategii provádění lisabonských 
cílů, a dále zejména akce zaměřené na 
strukturální fondy, zemědělství, vzdělávání, 
odbornou přípravu, konkurenceschopnost a 
inovace, průmysl, zdraví, ochranu 
spotřebitele, zaměstnanost, energetiku, 
dopravu a životní prostředí.

(4) Rámcový program by měl doplňovat 
činnosti prováděné členskými státy i další 
akce Společenství, které jsou nezbytné pro 
celkovou strategii provádění lisabonských 
cílů, a dále zejména akce zaměřené na 
strukturální fondy, zemědělství, vzdělávání, 
celoživotní odbornou přípravu, 
konkurenceschopnost a inovace, 
zaměstnanost, rovné příležitosti a 
rovnoprávné zacházení, zajištění vhodných 
pracovních podmínek, průmysl, zdraví, 
ochranu spotřebitele, zaměstnanost, 
energetiku, dopravu a životní prostředí.

Odůvodnění

Celoživotní odborná příprava je nezbytností, zejména u pracovníků, kteří působí v oblasti 
výzkumu, kde se projevuje stále častěji tendence ukončit pracovní poměr výzkumných
pracovníků ve střední části jejich profesní dráhy formou předčasného nebo povinného 
odchodu do důchodu (viz KOM(2003)436).

Zajištění vhodných pracovních podmínek se vším, co je s tím spojeno, představuje jednu 
z nejvýznamnějších podmínek pro podporu výzkumu.

Rovnost šancí a rovnoprávné posuzování v oblasti zaměstnanosti jsou základními 
společenskými principy, které musejí být provedeny, aby mohly být uskutečněny lisabonské 
cíle, k jejichž dosažení má rámcový program přispět.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7

(7) Mezinárodní rozměr je základní složkou 
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a rozvoje 
v Evropě. V souladu s článkem 170 
Smlouvy je tento specifický program 
otevřen účasti zemí, které za tímto účelem 
uzavřely nezbytné dohody, a na úrovni 
projektů je rovněž na základě vzájemného 
prospěchu otevřen účasti subjektů ze třetích 
zemí a mezinárodních organizací pro 
vědeckou spolupráci. Kromě toho jsou 
všechny akce, a to i zvláštní akce, v tomto 
specifickém programu otevřeny účasti 
jednotlivých výzkumných pracovníků ze 
třetích zemí.

(7) Mezinárodní spolupráce a mezinárodní 
zkušenosti výzkumných pracovníků jsou 
základní podmínkou pro výzkum a rozvoj
v Evropě. V souladu s článkem 170 
Smlouvy je tento specifický program 
otevřen účasti zemí, které za tímto účelem 
uzavřely nezbytné dohody, a na úrovni 
projektů je rovněž na základě vzájemného 
prospěchu otevřen účasti subjektů ze třetích 
zemí a mezinárodních organizací pro 
vědeckou spolupráci. Kromě toho jsou 
všechny akce, a to i zvláštní akce, v tomto 
specifickém programu bez jakékoliv formy 
diskriminace otevřeny účasti jednotlivých 
výzkumných pracovníků ze třetích zemí a 
evropských výzkumných pracovníků, kteří 
žijí ve třetích zemích. Přijatá motivační 
politika by neměla být zaměřena pouze na 
odměňování výzkumných pracovníků, ale 
rovněž na vytvoření pracovních podmínek 
pro tyto pracovníky. Je třeba usilovat o 
urychlení vzájemného uznávání dokladů o 
odborné kvalifikaci, které byly získány ve 
třetích zemích.

Odůvodnění

Je zapotřebí získat zpět „evropské mozky“, které opustily Evropu kvůli zvýšení odborných 
znalostí a které se zabývají výzkumem v zemích, kde byly přijaty k vysokoškolskému studiu a 
získaly vysokoškolské vzdělání.

Účast na programu nesmí být ovlivněna jakoukoliv formou diskriminace. Pro přilákání 
zahraničních výzkumných pracovníků se kromě toho musí urychlit vzájemné uznávání dokladů 
o odborné kvalifikaci, které byly získány ve třetí zemi, aby mohl být lidský potenciál využit ve 
vědě a technice v Evropě a nedošlo k ovlivnění mobility výzkumných pracovníků na území 
Společenství.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že především výzkumní pracovníci jsou připraveni ke změně 
místa pouze tehdy, když jsou zajištěny základní podmínky, jako jsou kvalita života a kvalita 
pracoviště.
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Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9) Rámcový program by měl přispět k 
podpoře udržitelného rozvoje.

(9) Rámcový program by měl přispět k 
podpoře udržitelného rozvoje a ke snižování 
nezaměstnanosti.

Odůvodnění

Je důležité posílit význam cílů zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 13

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat pozornost zohledňování 
rovného postavení žen a mužů (Gender 
Mainstreaming), pracovním podmínkám, 
transparentnosti náboru a profesnímu rozvoji 
výzkumných pracovníků přijatých na 
projekty a programy hrazené v rámci akcí 
tohoto programu. V této souvislosti 
odkazujeme na doporučení Komise ze dne 
11. března 2005 o Evropské chartě pro 
výzkumné pracovníky a Kodex chování pro 
přijímání výzkumných pracovníků.

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat pozornost zohledňování 
rovného postavení žen a mužů (Gender 
Mainstreaming), pracovním podmínkám, 
sociálnímu zabezpečení, transparentnosti 
náboru a profesnímu rozvoji výzkumných 
pracovníků přijatých na projekty a programy 
hrazené v rámci akcí tohoto programu. 
V této souvislosti odkazujeme na doporučení 
Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské 
chartě pro výzkumné pracovníky a Kodex 
chování pro přijímání výzkumných 
pracovníků.

Odůvodnění

Je důležité posílit sociální zabezpečení rodin výzkumných pracovníků, které se často potýkají 
s praktickými problémy, jako je zdravotní péče, školní docházka dětí (jesle, školky atd.).

Pozměňovací návrh 5
Článek 2

Specifický program Lidé podporuje 
kvantitavním i kvalitativním posilováním 
lidského potenciálu v oblasti výzkumu a 
techniky v Evropě činnosti určené pro lidi. 
Budou posíleny činnosti podporující 
odbornou přípravu a profesní rozvoj 
výzkumných pracovníků, tzv. akce „Marie 
Curie“, přičemž se věnuje větší pozornost 
klíčovým aspektům rozvoje dovedností a 
profesního rozvoje a posílení vazeb na 

Specifický program Lidé podporuje 
kvantitavním i kvalitativním posilováním 
lidského potenciálu v oblasti výzkumu a 
techniky v Evropě činnosti určené pro lidi a 
také šíření znalostí a inovací. Budou 
posíleny činnosti podporující odbornou 
přípravu a profesní rozvoj výzkumných 
pracovníků, tzv. akce „Marie Curie“, 
přičemž se věnuje větší pozornost klíčovým 
aspektům rozvoje dovedností a profesního 
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vnitrostátní systémy. rozvoje a posílení vazeb na vnitrostátní 
systémy.

Cíle a hlavní rysy těchto činností jsou 
uvedeny v příloze.

Cíle a hlavní rysy těchto činností jsou 
uvedeny v příloze.

Odůvodnění

Je nutné zohlednit konkrétní výsledek, kterého má být dosaženo perspektivou kvantitativního i
kvalitativního posilování lidského potenciálu. Nejvýznamnějším výsledkem v tomto případě je 
podpora stavu vědeckých znalostí a inovace, která vede ke stálému zlepšování schopností lidí.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 bod 1

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami.

1. Všechny výzkumné činnosti prováděné v 
rámci specifického programu musí být 
prováděny v souladu se základními etickými 
zásadami a s Chartou základních práv 
Evropské unie.

Odůvodnění

Upřesnění týkající se nutnosti dodržovat Chartu základních práv EU.

Pozměňovací návrh 7
Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor. 1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se řídící postup podle článku 4 rozhodnutí 
1999/468/ES v souladu s čl. 7 odst. 3 
uvedeného rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

4. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 
1999/468/ES je dva měsíce.

4. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 
1999/468/ES je dva měsíce.

5. Komise pravidelně informuje výbor o 
celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a poskytne mu údaje 

5. Komise pravidelně informuje výbor a 
Evropský parlament o celkovém pokroku 
při provádění specifického programu a 
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o všech akcích v oblasti vědeckého a 
technického rozvoje hrazených v rámci 
tohoto programu.

poskytne jim údaje o finančních nástrojích 
na sdílení rizik a o všech akcích v oblasti 
vědeckého a technického rozvoje hrazených 
v rámci tohoto programu.

Odůvodnění

Upřednostňuje se postup konzultace podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES, neboť ponechává 
Evropské komisi výkonné pravomoci, které jsou jí uděleny na základě smluv. Pokud se 
Evropský parlament jakožto spolutvůrce právních předpisů nemůže vyjádřit k postupu ve 
výborech, nemají tuto možnost mít ani Rada nebo oficiální orgány členských států. Postup 
projednávání stanoviska je tradiční formou jednání Evropského parlamentu. Omezení článku 
7 nemá opodstatnění.

Kromě toho musí být Evropský parlament podrobně informován o všech akcích v oblasti 
výzkumu a technologického vývoje, které jsou financovány v rámci tohoto programu.

Finanční nástroje na sdílení rizik jsou důležitou novou možností, kterou rámcový program 
otevírá a na kterou je nutné upozornit.

Pozměňovací návrh 8
Příloha úvodní část odst. 1

Jednou z hlavních výhod v oblasti 
konkurenceschopnosti ve vědě a technice je 
kvantita a kvalita jejich lidských zdrojů.
Jako předpoklad zvýšení kapacity a výkonu 
Evropy v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje, jakož i konsolidace a dalšího 
rozvoje Evropského výzkumného prostoru 
sleduje tento program hlavní strategický cíl, 
kterým je vytvořit z Evropy přitažlivější 
místo pro výzkumné pracovníky. Toho má 
být dosaženo prostřednictvím značného 
celoevropského strukturujícího účinku na 
organizaci, výkon a kvalitu odborné přípravy 
v oblasti výzkumu, na aktivní profesní 
rozvoj výzkumných pracovníků, na výměnu 
poznatků uskutečňovanou prostřednictvím 
výzkumných pracovníků mezi odvětvími a 
výzkumnými organizacemi a na intenzivní 
účast žen ve výzkumu a vývoji.

Hlavní výhodou v oblasti 
konkurenceschopnosti Evropy je, že zde 
působí velké množství špičkových vědců.
Jako předpoklad zvýšení kapacity a výkonu 
Evropy v oblasti výzkumu a technického 
rozvoje, jakož i konsolidace a dalšího 
rozvoje Evropského výzkumného prostoru 
sleduje tento program hlavní strategický cíl,
mj. stálé zlepšování práce univerzitních 
výzkumných středisek, aby se Evropa stala 
přitažlivějším místem pro výzkumné 
pracovníky. Toho má být dosaženo 
prostřednictvím značného celoevropského 
strukturujícího účinku na organizaci, výkon 
a kvalitu odborné přípravy v oblasti 
výzkumu, na aktivní profesní rozvoj 
výzkumných pracovníků, na výměnu 
poznatků uskutečňovanou prostřednictvím 
výzkumných pracovníků mezi odvětvími a 
výzkumnými organizacemi, podněcováním
přechodu z akademického prostředí do 
průmyslového sektoru a opačným směrem,
a na intenzivní účast žen a mladých
výzkumných pracovníků ve výzkumu a 
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vývoji.

Odůvodnění

Vědci jsou lidé a žádné „lidské zdroje“ v co možná nejvyšší „kvantitě a kvalitě“. To by měla 
odrážet i volba slov.

V mnoha oblastech jsou výzkumné projekty, které probíhají v podnikatelské sféře, i nadále 
považovány za projekty méně kvalitní, což souvisí s tím, že výzkumní pracovníci 
z akademického prostředí, kteří spolupracují s podnikovou sférou, často nejsou považováni za 
vážné kandidáty na postup, pokud jde o jejich akademickou dráhu.

Univerzitní výzkumná střediska mohou a musejí být nejvýznamnějším střediskem pro 
vytváření a rozšiřování aktuálních znalostí. Jednou z nejcharakterističtějších vlastností 
univerzitních výzkumných středisek je možnost získávat finanční prostředky od státu a od 
soukromých osob tak, že přebírají provádění studií.Dosažené znalosti mohou být následně 
předávány jak v univerzitním prostředí, tak i spolupracujícím soukromým osobám.

V mnoha oblastech jsou výzkumné projekty, které probíhají v podnikatelské sféře, i nadále 
považovány za projekty méně kvalitní, a proto výzkumní pracovníci z akademického prostředí,
kteří spolupracují s podnikovou sférou, jsou málokdy považováni za vhodné kandidáty na 
postup, pokud jde o jejich akademickou dráhu.

Pozměňovací návrh 9
Příloha úvodní část odst. 2

Tento program se provádí pomocí 
systematických investic do lidí, především 
řadou souvisejících akcí „Marie Curie“, 
které jsou určeny pro vědce ve všech 
stadiích profesního rozvoje, od odborné 
přípravy v oblasti výzkumu až po 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj. 
Hlavními složkami akcí „Marie Curie“ je 
přeshraniční mobilita, mobilita 
uskutečňovaná prostřednictvím výzkumných 
pracovníků mezi odvětvími, uznávání 
zkušeností získaných v různých sektorech a 
zemích a vhodné pracovní podmínky.

Tento program se provádí pomocí 
systematických investic do lidí, především 
řadou souvisejících akcí „Marie Curie“, 
které jsou určeny pro vědce ve všech 
stadiích profesního rozvoje, od odborné 
přípravy v oblasti výzkumu až po 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj. 
Hlavními složkami akcí „Marie Curie“ je 
přeshraniční mobilita, mobilita 
uskutečňovaná prostřednictvím výzkumných 
pracovníků mezi odvětvími, uznávání 
zkušeností a odborné kvalifikace získaných 
v různých sektorech a zemích a vhodné 
pracovní podmínky.

Odůvodnění

Aby byla možná účast výzkumných pracovníků a pracovnic ze třetích zemí, je absolutně nutné 
přijetí opatření pro uznávání odborné kvalifikace získané v těchto zemích. Dále musejí tzv. 
akce „Marie Curie“ podporovat vytváření pracovních podmínek, které nejen podporují 
rovnoprávné postavení pohlaví, nýbrž také zohledňují nutnost slučitelnosti profesního a 
rodinného života.
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Pozměňovací návrh 10
Příloha úvodní část odst. 5

Mezinárodní rozměr – základní složka 
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a rozvoje 
– by měl být v Evropě zohledněn při 
profesním rozvoji, posilování a obohacování 
mezinárodní spolupráce výzkumných 
pracovníků a při hledání talentů v oblasti 
výzkumu. Mezinárodní rozměr bude 
obsažen ve všech akcích „Marie Curie“ a 
kromě toho bude předmětem samostatných 
akcí.

Mezinárodní rozměr – základní složka 
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a rozvoje 
– by měl být v Evropě zohledněn při 
profesním rozvoji, posilování a obohacování 
mezinárodní spolupráce výzkumných 
pracovníků a při hledání talentů v oblasti 
výzkumu tak, že k tomuto účelu bude 
vytvořena vhodná motivace. Mezinárodní 
rozměr bude obsažen ve všech akcích 
„Marie Curie“ a kromě toho bude 
předmětem samostatných akcí.

Odůvodnění

Dosavadní zkušenosti ukazují, že především výzkumní pracovníci jsou připraveni ke změně 
místa pouze tehdy, když jsou zajištěny základní podmínky, jako jsou kvalita života a kvalita 
pracoviště.

Pozměňovací návrh 11
Příloha úvodní část odst. 6

Zásady udržitelného rozvoje a 
rovnoprávného postavení žen a mužů by 
měly být náležitě zohledněny. Cílem 
programu je zajistit obecně platné 
zohledňování otázek specifických pro určité 
pohlaví (Gender Mainstreaming) tak, že u 
všech akcí „Marie Curie“ bude podporována 
rovnost šancí a bude stanovena směrná 
hodnota pro podíl žen resp. mužů (cílem je 
alespoň 40% podíl žen). Kromě toho budou 
akce koncipovány tak, aby výzkumní 
pracovníci mohli vhodným způsobem 
skloubit povolání i soukromý život a po 
přestávce se mohli snadněji znovu zapojit do 
výzkumu. Dále budou v rámci tohoto 
specifického programu ošetřeny etické, 
sociální, právní a obsáhlé kulturní aspekty 
prováděných výzkumných prací a jejich 
možných použití a také sociálně-ekonomické 
důsledky vědeckého a technického vývoje a 
perspektivy, pokud to bude relevantní.

Zásady udržitelného rozvoje a 
rovnoprávného postavení žen a mužů by 
měly být náležitě zohledněny. Cílem 
programu je zajistit obecně platné 
zohledňování otázek specifických pro určité 
pohlaví (Gender Mainstreaming) tak, že u
všech akcí „Marie Curie“ bude podporována 
rovnost šancí a bude stanovena směrná 
hodnota pro podíl žen resp. mužů (cílem je 
alespoň 40% podíl žen). Kromě toho budou 
akce koncipovány tak, aby byly odstraněny 
překážky bránící v mobilitě a aby výzkumní 
pracovníci mohli vhodným způsobem 
skloubit povolání i soukromý život – díky 
vhodným opatřením na podporu jejich 
rodin – , jež by jim rovněž pomohla, aby se
po přestávce mohli snadněji znovu zapojit 
do výzkumu. Dále budou v rámci tohoto 
specifického programu ošetřeny etické, 
sociální, právní a obsáhlé kulturní aspekty 
prováděných výzkumných prací a jejich 
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možných použití a také sociálně-ekonomické 
důsledky vědeckého a technického vývoje a 
perspektivy, pokud to bude relevantní.

Odůvodnění

Je důležité posílit sociální zabezpečení rodin výzkumných pracovníků, které se často potýkají 
s praktickými problémy, jako jsou zdravotní péče, školní docházka dětí (jesle, školky atd.).

Pomocí akcí v rámci programu „Marie Curie“ musí být umožněno překonání všech překážek, 
které by mohly odporovat nebo ztěžovat výzkumnou činnost v rámci zahraničního pobytu 
výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 12
Příloha úvodní část odst. 7

Za účelem plného využití potenciálu Evropy 
a zvýšení její přitažlivosti pro výzkumné 
pracovníky se bude prostřednictvím akcí 
„Marie Curie“ vytvářet konkrétní součinnost 
s jinými akcemi jak v rámci politiky 
Společenství v oblasti výzkumu, tak v rámci 
akcí založených na jiných politikách 
Společenství, např. v oblasti vzdělávání, 
soudržnosti a zaměstnanosti. O tuto 
součinnost budou rovněž usilovat akce na 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Za účelem plného využití potenciálu Evropy 
a zvýšení její přitažlivosti pro výzkumné 
pracovníky se bude prostřednictvím akcí 
„Marie Curie“ vytvářet konkrétní součinnost 
s jinými akcemi jak v rámci politiky 
Společenství v oblasti výzkumu, tak v rámci 
akcí založených na jiných politikách 
Společenství, např. v oblasti vzdělávání, 
soudržnosti a zaměstnanosti. O tuto 
součinnost budou rovněž usilovat akce na 
regionální, vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni, zejména se budou hledat cesty, jak 
dosáhnout regionální soudržnosti se 
zřetelem na to, aby méně rozvinuté regiony 
dokázaly získat výzkumné pracovníky za 
účelem vypracování vlastních strategií 
střednědobého a dlouhodobého rozvoje.

Odůvodnění

Je nutné zamezit tomu, aby méně rozvinuté oblasti měly větší potíže s hledáním vysoce 
kvalifikovaných výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 13
Příloha Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ odst. 5 odrážka 3a a 

3b (nová)

• akce, jejichž cílem je spolupráce s třetími 
zeměmi, zaměřené na odbornou přípravu 
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mladých výzkumných pracovníků.

• podpora publikací, studií a vydávání 
knih výzkumných pracovníků s cílem šíření 
znalostí a také podpory teoreticko-
vědeckého vzdělávání výzkumných 
pracovníků.

Odůvodnění

Je nutno dát podnět ke spolupráci s třetími zeměmi, jež by mohla být přínosem pro odbornou 
přípravu našich mladých výzkumných pracovníků.

Zveřejňování teoreticko-vědeckých myšlenek zvláště  mladých vědců si zaslouží mimořádnou 
podporu, neboť nejen podporuje nové myšlenky, nýbrž současně vytváří vhodné podmínky pro 
kreativní vědeckou soutěž.

Pozměňovací návrh 14
Příloha Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ odst. 2

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu na plný 
úvazek; očekává se však, že výzkumní 
pracovníci budou zpravidla mít větší 
zkušenosti, protože akce je zaměřena na 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu; očekává se 
však, že výzkumní pracovníci budou 
zpravidla mít větší zkušenosti, protože akce 
je zaměřena na celoživotní vzdělávání a 
profesní rozvoj.

Odůvodnění

Kritérium čtyřletých zkušeností s prací ve výzkumu na plný úvazek může být omezujícím 
faktorem v případě, že se jedná o výzkumného pracovníka s intenzívní výzkumnou prací 
v akademickém prostředí, který navíc souběžně vykonává pracovní činnost.

Pozměňovací návrh 15
Příloha Činnosti „Mezinárodní rozměr“ odst. 2 podbod i)

i) mezinárodních výjezdních stipendií 
s povinným návratem pro zkušené 
výzkumné pracovníky v rámci celoživotního 
vzdělávání a diverzifikace jejich schopností, 
díky kterým by získali nové dovednosti a 
poznatky;

i) mezinárodních výjezdních stipendií, 
dostatečně finančně zajištěných,
s povinným návratem do Evropské unie pro 
zkušené výzkumné pracovníky v rámci 
celoživotního vzdělávání a diverzifikace 
jejich schopností a rovněž stipendií pro 
mladé výzkumné pracovníky, jež by jim 
umožnila získat nové dovednosti a 
poznatky;
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Odůvodnění

Překážkou mobility, pokud jde stipendia a návratové granty nebo granty určené na 
znovuzačlenění, je často nedostatečné finanční zajištění, zejména pro výzkumné pracovníky 
uprostřed nebo na vrcholu profesní dráhy. Mladí výzkumní pracovníci by měli obdržet 
stipendia za stejných podmínek, aby zdokonalili své dovednosti a poznatky a vrátili se jako 
vysoce kvalifikovaní odborníci.

Je důležité, že výzkumný pracovník není jen povinen vrátit se do vlastní země, nýbrž že před 
svým návratem může získat další zkušenosti v jiném státě, pokud jde o stát Evropské unie.

Pozměňovací návrh 16
Příloha Činnosti „Mezinárodní rozměr“ odst. 2 podbod ii)

ii) návratových grantů a mezinárodních 
grantů určených na znovuzačlenění 
zkušených výzkumných pracovníků po 
získání mezinárodních zkušeností. V rámci 
této akce bude rovněž podporováno 
vytváření sítí výzkumných pracovníků 
z členských států a přidružených zemí, kteří 
pracují v zahraničí, aby i oni mohli být 
aktivně informováni o vývoji v Evropském 
výzkumném prostoru a zapojeni do jeho 
činnosti.

ii) dostatečně finančně zajištěných
návratových grantů a mezinárodních grantů 
určených na znovuzačlenění zkušených 
výzkumných pracovníků nebo mladých 
výzkumných pracovníků po získání 
mezinárodních zkušeností. V rámci této akce 
bude rovněž podporováno vytváření sítí 
výzkumných pracovníků z členských států a 
přidružených zemí, kteří pracují v zahraničí, 
aby i oni mohli být aktivně informováni o 
vývoji v Evropském výzkumném prostoru a 
zapojeni do jeho činnosti; bude rovněž 
sloužit k podněcování návratu výzkumných
pracovníků, kteří našli uplatnění mimo 
Evropu.

Odůvodnění

Překážkou mobility, pokud jde stipendia a návratové granty nebo granty určené na 
znovuzačlenění, je často nedostatečné finanční zajištění, zejména pro výzkumné pracovníky 
uprostřed nebo na vrcholu profesní dráhy. Mladí výzkumní pracovníci by měli obdržet 
stipendia za stejných podmínek, aby zdokonalili své dovednosti a poznatky a vrátili se jako 
vysoce kvalifikovaní odborníci. Evropští výzkumní pracovníci žijící v zahraničí musí být 
podněcováni k návratu do Evropy.

Pozměňovací návrh 17
Příloha Činnosti „Mezinárodní rozměr“ odst. 3 podbod i)

i) mezinárodních stipendií pro přicházející 
pracovníky s cílem přilákat vysoce 
kvalifikované výzkumné pracovníky ze 
třetích zemí do členských států a 
přidružených zemí, posílit získávání 

i) mezinárodních stipendií pro přicházející 
pracovníky s cílem přilákat vysoce 
kvalifikované výzkumné pracovníky ze 
třetích zemí do členských států a 
přidružených zemí, posílit získávání 
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poznatků a vytvořit spojení na vysoké 
úrovni. Výzkumní pracovníci z rozvojových 
zemí nebo ze zemí s rozvíjejícími se 
ekonomikami mohou využít podpory pro 
fázi návratu. Rovněž bude podporováno 
vytváření sítí výzkumných pracovníků ze 
třetích zemí v členských státech a 
přidružených zemích s cílem strukturovat a 
rozvíjet jejich kontakty s regiony jejich 
původu;

poznatků a vytvořit spojení na vysoké 
úrovni. Výzkumní pracovníci z rozvojových 
zemí nebo ze zemí s rozvíjejícími se 
ekonomikami mohou využít podpory pro 
fázi návratu. Rovněž bude podporováno 
vytváření sítí výzkumných pracovníků ze 
třetích zemí v členských státech a 
přidružených zemích s cílem strukturovat a 
rozvíjet jejich kontakty s regiony jejich 
původu; budou nabídnuty pobídky 
kvalitním výzkumným pracovníkům na 
celém světě, aby se usadili v Evropě;

Odůvodnění

Obecně by pobídky měly být určeny k tomu, aby podpořily rozhodnutí výzkumných pracovníků 
usadit se v Evropě, nebo se do ní vrátit.

Pozměňovací návrh 18
Příloha Činnosti „Mezinárodní rozměr“ odst. 3 podbod ii) odrážka 1a (nová)

• kandidátských zemích,

Odůvodnění

Jde o upřesnění, aby byl zřejmý jejich přednostní status, pokud jde o partnerství.

Pozměňovací návrh 19
Příloha Činnosti „Specifické akce“ 

Na podporu vytvoření skutečného 
evropského trhu práce pro výzkumné 
pracovníky je třeba provést řadu 
doprovodných akcí zaměřených na 
odstranění překážek mobility a na posílení 
profesních vyhlídek výzkumných 
pracovníků v Evropě. Cílem těchto akcí 
bude zejména zvyšování povědomí 
účastníků a široké veřejnosti, a to i 
prostřednictvím cen „Marie Curie“, 
podněcování zájmu a podpora na úrovni 
členských států a doplnění akcí 
Společenství.

Na podporu vytvoření skutečného 
evropského trhu práce pro výzkumné 
pracovníky je třeba provést řadu 
doprovodných akcí zaměřených na 
odstranění překážek bránících v profesní
mobilitě, zejména na otázky spojené se 
sociálním zabezpečením a zdaněním
výzkumných pracovníků, které často 
představují při vstupu na výzkumnou dráhu 
demotivující faktor, a na posílení profesních 
vyhlídek výzkumných pracovníků v Evropě, 
zejména tím, že jim budou zajištěny 
přiměřené finanční a platové podmínky a že 
budou požívat výhod sociálního
zabezpečení. Cílem těchto akcí bude 
zejména zvyšování povědomí účastníků a 
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široké veřejnosti, a to i prostřednictvím cen 
„Marie Curie“, podněcování zájmu a 
podpora na úrovni členských států a 
doplnění akcí Společenství.

Odůvodnění

Jelikož rozdíly mezi systémy sociálního zabezpečení a mezi výší zdanění v členských státech 
mohou být na překážku mobilitě, je nutno ihned podniknout společnou akci. Vzhledem k tomu, 
že plat je jednou z nejhmatatelnějších stránek ocenění práce, musí být zajištěn odpovídající a 
atraktivní příjem, který vyvolá zájem o profesní dráhu pracovníka v oblasti výzkumu.
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