
AD\610657HU.doc PE 370.167v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2005/0187(CNS)

25.4.2006

VÉLEMÉNY
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) 
végrehajtására irányuló „Munkaerő” egyedi programról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

A véleménye előadója: Jamila Madeira



PE 370.167v02-00 2/17 AD\610657HU.doc

HU

PA_Leg



AD\610657HU.doc 3/17 PE 370.167v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

2002 márciusában Barcelonában az Európai Unió Tanácsa elfogadta azt a célkitűzést, amely 
szerint 2010-ben a GDP 3 %-ára kell emelni az innovációs és kutatási-fejlesztési kiadások 
globális szintjét. Annak érdekében, hogy a keretprogram elérje e célkitűzést, amely egyben a 
legfőbb kihívás, különösen szükséges az európai kutatás elegendő humán erőforrásból való 
támogatása. A becslések szerint a 3%-os célkitűzés 2010-ben történő elérése érdekében az 
EU-nak átlagosan több mint 600 000 kutatóra van szüksége.

Egy ilyen kihívásnak való megfelelés érdekében, amely érinti mind az állami, mind pedig a 
magánkutatásokat, különböző célkitűzések kombinálása szükséges annak érdekében, hogy: 
- növeljék a diplomások számát, és a diplomások részvételét a tudományos területeken;
- nemzetközi szinten minden humánpotenciált, különösen a nők körében mozgósítsanak

a kutatás területén;
- elősegítsék a kutatást más tevékenységekért elhagyó tudományos szakemberek 

számának csökkentését;
- ösztönözzék a kutatókat arra, hogy az EU-ban maradjanak.

Program

A „Munkaerő” az egyedi programokra irányuló öt javaslat egyike, melyek a Bizottság 
hetedik keretprogramra (2007–2013) vonatkozó javaslatát követik. A javasolt szerkezet négy 
nagy egyedi programot tervez – Együttműködés, Ötletek, Munkaerő és Kapacitások –, melyek 
mindegyike az uniós kutatási politika egy fő célkitűzésének felel meg; ezenkívül szerepel a 
tervek között egy ötödik, a Közös Kutatóközpont közvetlen cselekvéseire vonatkozó egyedi 
program is. A „Munkaerő” egyedi program a Marie Curie cselekvések tapasztalatát 
hasznosítja a képzés, mobilitás és a kutatói karrierépítés területein felmerülő igények 
kielégítésére.

Nagyfokú folyamatosság biztosított, de a hangsúly főként a következő területekre helyeződik: 
- nagyobb strukturáló hatás: elsősorban az „Egész életen át tartó tanulás és 

karrierfejlesztés” cselekvés vonalához tarozó regionális, nemzeti és nemzetközi 
programok társfinanszírozásának visszaállítása ;

- a vállalatok részvétele: a Marie Curie cselekvések emelkedő jellege megmarad, de a 
hangsúly inkább a különböző ágazatok számára és ágazatokban, különösen a 
magánszférában megvalósuló képzésre és karrierépítésre kerül;

- a nemzetközi dimenzió: párhuzamosan a kötelező hazatérés feltételével nyújtott 
kimenő nemzetközi ösztöndíjakkal, melyek célja a folyamatos képzés és az EU-s 
kutatók szakmai fejlődésének elősegítése, nemzetközi együttműködés kifejlesztésére 
is sor kerül a harmadik országokból érkező kutatókon keresztül.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság üdvözli nem csupán a hetedik keretprogramra 
vonatkozó javaslatot, hanem a „Munkaerő” egyedi programot is. A tudás alapú gazdaság és 
társadalom elérése érdekében alapvető fontosságú a humántőkére fordított befektetés.
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Az STE1 szerint a humán erőforrások válsága riasztó. Meg kell tehát kétszerezni a válság 
okainak megszüntetésére irányuló erőfeszítéseket oly módon, hogy az EU kutatási ágazatában 
végzett munka megítélése érdekes, motiváló, anyagilag vonzó és előnyös legyen.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elégedetten fogadja a Marie Curie cselekvések erős 
strukturáló hatású folytatását. Reméli, hogy e rendelkezés felgyorsítja az állami 
befektetéseket, mert „az Európában egy kutatóra eső állami finanszírozás szintje jóval 
alacsonyabb az Egyesült Államokban megállapított szintnél, és ily módon nem meglepő, hogy 
az európai, és különösen az állami szférában dolgozó kutatói állományhoz képest a 
munkafeltételek és ez által az eredmények nem hasonlíthatóak össze. Vonzóbb fizetéseket 
kell ajánlani a tudományos szakembereknek, különösen a legfiatalabb szakembereknek.”

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság megítélése szerint a kutatók mobilitása alapvetően 
fontos szerepet játszik a tudományos ismeretek fejlesztésében. Az új felfedezések 
előmozdítására az Európa minden részén tevékenykedő kutatócsoportoknak találkozniuk kell, 
hogy ismereteiket kicseréljék és együttműködjenek egymással. Valamint annak érdekében, 
hogy vonzóbb és eredményesebb legyen a pályafutás az Európai kutatásban javítani kell 
egyrészt a jogi keretet a szabályok és a közigazgatás tekintetében a mobilitás területén, 
különösen a harmadik országokból érkező kutatók belépésének és tartózkodásának feltételeit, 
másrészt pedig jobban össze kell hangolni a szociális védelem rendszereit és az egyéb 
mobilitáshoz kötődő rendelkezéseket, különösen az adórendszer, valamint a diplomák és 
képesítések elismerése tekintetében. 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság végül hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság 
felelős az egyedi program megvalósításáért, a bizottság támogatásával. Ösztönzi az Európai 
Parlament megfelelő részvételének előkészítését az alább ismertetett módosítások szerint.

  
1 "Több tudományos szakemberre van szükség Európában – A humán erőforrások növelése a tudomány és a 
technológia területén Európában". A José Mariano által elnökölt, az európai tudományért és technológiáért a 
humán erőforrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése, Európai Bizottság, 2004.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) preambulumbekezdés

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, a szakképzés, a versenyképesség és 
az innováció, az ipar, az egészségügy, a 
fogyasztóvédelem, a foglalkoztatás, az 
energiaügy és a környezetvédelem területére 
vonatkozókat.

(4) A keretprogram kiegészíti a 
tagállamokban végzett tevékenységeket és 
más, a lisszaboni célkitűzések 
megvalósítására irányuló átfogó stratégiai 
törekvéshez szükséges közösségi 
cselekvéseket, ezen belül különösen a 
strukturális alapok, a mezőgazdaság, az 
oktatás, az egész életen át tartó szakképzés, 
a versenyképesség és az innováció, a 
foglakoztatás, az esélyegyenlőség és az 
egyenlő elbánás, a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása, az ipar, az 
egészségügy, a fogyasztóvédelem, a 
foglalkoztatás, az energiaügy és a 
környezetvédelem területére vonatkozókat.

Indokolás

Az egész életen át tartó szakképzés alapvető fontossággal bír, különösen a kutatásban, ahol 
egyre nagyobb mértékben tapasztalható a pályájuk közepén járó kutatók előrehozott vagy 
kötelező nyugdíjrendszerekkel való elbocsátása (lásd : COM(2003) 0436).

A megfelelő munkakörülmények biztosítása, és egyéb ehhez kötődő rendelkezések, a kutatás 
támogatásának egyik legfontosabb feltétele.

Az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás olyan sarkalatos társadalmi alapelvek, amelyeket 
érvényesíteni kell annak érdekében, hogy a lisszaboni célkitűzések, amelyek eléréséhez a 
keretprogram is hozzájárul, megvalósuljanak.

Módosítás: 2
(7) preambulumbekezdés

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(7) A nemzetközi dimenzió alapvető 
szerepet kap az európai kutatásban és 
fejlesztésben alkalmazott humán erőforrás 
összetételében. A Szerződés 170. cikkében 
előírtak szerint e programban azok az 
országok vehetnek részt, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, ezenkívül a projektek 
szintjén, illetve kölcsönös előnyök alapján 
nyitott harmadik országok szervezetei és a 
tudományos együttműködésben érdekelt 
nemzetközi szervezetek részvétele előtt is. 
Továbbá minden cselekvés, valamint ezen 
egyedi program minden külön cselekvése 
nyitott harmadik országokbeli egyéni 
kutatók részvételére.

(7) A kutatók nemzetközi együttműködése 
és nemzetközi tapasztalata alapvető 
fontosságú az európai kutatásban és 
fejlesztésben. A Szerződés 170. cikkében 
előírtak szerint e programban azok az 
országok vehetnek részt, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, ezenkívül a projektek 
szintjén, illetve kölcsönös előnyök alapján 
nyitott harmadik országok szervezetei és a 
tudományos együttműködésben érdekelt 
nemzetközi szervezetek részvétele előtt is. 
Továbbá minden cselekvés, valamint ezen 
egyedi program program minden külön 
cselekvése mindenfajta diszkrimináció 
nélkül nyitott harmadik országokbeli és 
harmadik országokban élő európai egyéni
kutatók részvételére. Az ösztönzéseket 
biztosító politika kialakításának nemcsak a 
kutatók díjazására kell összpontosítania, 
hanem a munkakörülményekre is. 
Erőfeszítéseket kell tenni a harmadik 
országokban szerzett szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésének felgyorsítására.

Indokolás

Vonzó feltételeket kell teremteni az adott területre szakosodott, Európán kívül letelepedett 
„európai agyak” számára, akik az egyetemi képzésük alatt őket fogadó országokban 
maradtak kutatóként.

A programban való részvételnek diszkriminációmentesnek kell lennie. A külföldi kutatók 
megnyerése érdekében ezenfelül fel kell gyorsítani a harmadik országokban szerzett szakmai 
képesítések elismerését, hogy ezzel is ki lehessen használni a munkaerőpotenciált az európai 
kutatás és technológiafejlesztés terén, és biztosítani lehessen a kutatók szabad mozgását a 
Közösség területén.

Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy különösen a kutatók csak akkor készek tevékenységi 
helyük megváltoztatására, ha biztosítva vannak olyan elemi körülmények, mint az élet- és a 
munkahely minősége.

Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés

(9) A keretprogram hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához.

(9) A keretprogram hozzájárul a 
fenntartható fejlődés előmozdításához és a 
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munkanélküliség csökkentéséhez.

Indokolás

Hangsúlyozni kell a foglalkoztatáshoz kapcsolódó célkitűzések jelentőségét.

Módosítás: 4
(13) preambulumbekezdés

(13) A program végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére, valamint 
többek között a program cselekvéseiből 
finanszírozott projektek és programok 
keretében alkalmazott kutatók 
munkakörülményeire, felvételi eljárásuk 
átláthatóságára és szakmai előmenetelükre; 
ezekben a kérdésekben a Kutatók Európai 
Chartájáról és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexéről szóló 
2005. március 11-i bizottsági ajánlás nyújt 
hivatkozási keretet.

(13) A program végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére, valamint 
többek között a program cselekvéseiből 
finanszírozott projektek és programok 
keretében alkalmazott kutatók 
munkakörülményeire, szociális jólétére, 
felvételi eljárásuk átláthatóságára és 
szakmai előmenetelükre; ezekben a 
kérdésekben a Kutatók Európai Chartájáról 
és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexéről szóló 2005. március 
11-i bizottsági ajánlás nyújt hivatkozási 
keretet.

Indokolás

Fontos a szociális jólét hangsúlyozása a kutatók családja számára, hiszen gyakran találják 
magukat szemben olyan gyakorlati problémákkal, mint az egészségügyi ellátás, a gyermekek 
iskolalátogatása (bölcsőde, óvoda, stb.).

Módosítás: 5
2. cikk

Az egyedi program a „Munkaerő” 
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a 
munkaerő-potenciált az európai kutatás és
technológia területén. A Marie Curie 
cselekvésekként emlegetett, a kutatók 
képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket megerősítik, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira.

Az egyedi program a „Munkaerő” 
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a 
munkaerő-potenciált az európai kutatás és 
technológia, valamint a tudás és innováció
előmozdítása területén. A Marie Curie 
cselekvésekként emlegetett, a kutatók 
képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket megerősítik, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira.
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A célkitűzések ismertetése és e 
tevékenységek körvonalai a mellékletben 
találhatók.

A célkitűzések ismertetése és e 
tevékenységek körvonalai a mellékletben 
találhatók.

Indokolás

Konkrétan utalni kell arra az eredményre, amelyet a munkaerőpotenciál mennyiségi és 
minőségi szempontú erősítésével kell elérni. A szóban forgó esetben a legfontosabb cél a 
tudományos ismeretszint és az innováció támogatása, amely a munkaerő-kompetenciák 
folyamatos javulásához vezet.

Módosítás: 6
4. cikk (1) bekezdés

1. Az egyedi program keretében valamennyi 
kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek megfelelően kell végrehajtani. 

1. Az egyedi program keretében valamennyi 
kutatási tevékenységet az etikai 
alapelveknek és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának megfelelően kell végrehajtani.

Indokolás

Kimondja az Európai Unió Alapjogi Chartája tiszteletben tartásának szükségességét.

Módosítás: 7
8. cikk

1. A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. 1. A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

2. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. 
cikkében előírt irányítóbizottsági eljárást 
kell alkalmazni, az említett határozat 7. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározottak 
szerint.

2. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. 
és 7. cikkeit kell alkalmazni.

3. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. 
és 7. cikkét kell alkalmazni.

3. Az erre a bekezdésre történő 
hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. 
és 7. cikkét kell alkalmazni.

4. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) 
bekezdésében előírt időtartam két hónap.

4. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) 
bekezdésében előírt időtartam két hónap.

5. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

5. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot és az Európai Parlamentet az 
egyedi program végrehajtásának 
előrehaladásáról, és tájékoztatást ad a 
kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmusról és a program keretében 
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finanszírozott valamennyi KTF-
cselekvésről.

Indokolás

Az 1999/468/EK tanácsi határozatban előírt konzultációs eljárás ajánlatosabb, mivel 
meghagyja az alapszerződésekben a Bizottságra ruházott végrehajtó hatásköröket. 
Amennyiben az Európai Parlamentnek társ-jogalkotói minőségében nincs joga hangját 
hallatnia a komitológiai eljárás során, arra sincs ok, hogy a Tanács, vagy a tagállamok 
hivatalos hatóságai ezzel szemben erre jogosultak legyenek. A hozzájárulás hagyományosan 
az Európai Parlament által lefolytatandó eljárás. A 7. cikk korlátozása nem indokolt.

Ezen kívül az Európai Parlamentet megfelelően tájékoztatni kell a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-cselekvésről.

A kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus fontos, a keretprogram által nyújtott új 
lehetőség, amelyre utalni kell.

Módosítás: 8
Melléklet, Bevezetés, első számozatlan bekezdés

A kutatás és a technológia területén az 
emberi erőforrás mennyisége és minősége a 
versenyképesség egyik sarokköve. E 
program általános stratégiai célkitűzése az, 
hogy Európát vonzóbbá tegye a kutatók 
számára, ami előfeltétel Európa kutatási és 
technológiafejlesztési kapacitásának és 
teljesítményének növeléséhez, valamint az 
Európai Kutatási Térség megszilárdításához 
és továbbfejlesztéséhez. Ezt a kutatásra 
irányuló képzés szervezésére, 
teljesítményére és minőségére, a kutatók 
pályafutásának aktív fejlesztésére, az 
ágazatok és kutatószervezetek közti 
ismeretmegosztásra, és a nők kutatásban és 
fejlesztésben való fokozott részvételére 
összpontosuló jelentős, Európa-szintű 
strukturáló hatás gyakorlásával fogják elérni.

A magasan képzett kutatók nagy száma 
Európa versenyképességét mozdítja elő. E 
program általános stratégiai célkitűzése 
többek között az egyetemi kutatóközpontok 
folyamatos javítása, hogy Európát vonzóbbá 
tegye a kutatók számára, ami előfeltétel 
Európa kutatási és technológiafejlesztési 
kapacitásának és teljesítményének 
növeléséhez, valamint az Európai Kutatási 
Térség megszilárdításához és 
továbbfejlesztéséhez. Ezt a kutatásra 
irányuló képzés szervezésére, 
teljesítményére és minőségére, a kutatók 
pályafutásának aktív fejlesztésére, az 
ágazatok és kutatószervezetek közti 
ismeretmegosztásra, az egyetem és az üzleti 
élet közötti mindkét irányú átjárhatóságot 
lehetővé tevő gyakorlatok támogatására, 
valamint a nők és fiatal kutatók kutatásban 
és fejlesztésben való fokozott részvételére 
összpontosuló jelentős, Európa-szintű 
strukturáló hatás gyakorlásával fogják elérni.
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Indokolás

A tudósok emberek, nem pedig „lehetőleg nagy számú és jó minőségű” „humán erőforrások”. 
Ennek tükröződnie kell a megfogalmazásban.

Egyes területeken a vállalatok által irányított kutatási projektek továbbra is kevésbé jó 
„minősítésűek” abban az értelemben, hogy azok az egyetemi kutatók, akik vállalatnál 
dolgoznak, nem számítanak komoly jelölteknek egy egyetemi kinevezésnél.

Az ismeretek terjesztésében és átadásában az egyetemi kutatóközpontok játszák a 
legfontosabb irányító szerepet. Mivel az egyetemi kutatóközpontok tanulmányok elkészítését is 
vállalják, mind a magán mind az állami szférától részesülnek támogatásban. Az így 
megszerzett tudás aztán felhasználásra kerül mind az egyetemi munkában mind az 
együttműködő magánszférában. 

Egyes területeken a vállalatok által irányított kutatási projektek továbbra is kevésbé jó 
„minősítésűek” abban az értelemben, hogy azok az egyetemi kutatók, akik vállalatnál 
dolgoznak, nem számítanak komoly jelölteknek egy egyetemi kinevezésnél.

Módosítás: 9
Melléklet, Bevezetés, második számozatlan bekezdés

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban 
az összefüggő Marie Curie-
cselekvéssorozattal, amely a kutatók 
számára teremt lehetőséget képességeik és 
szaktudásuk fejlesztéséhez karrierjük 
bármely szakaszában, a kutatásra irányuló 
alapképzéstől a karrierfejlesztésig, és az 
egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú 
tényezői.

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban 
az összefüggő Marie Curie-
cselekvéssorozattal, amely a kutatók 
számára teremt lehetőséget képességeik és 
szaktudásuk fejlesztéséhez karrierjük 
bármely szakaszában, a kutatásra irányuló 
alapképzéstől a karrierfejlesztésig, és az 
egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok és a 
szakmai képesítések elismerése, valamint a 
megfelelő munkakörülmények biztosítása a 
Marie Curie-cselekvések kulcsfontosságú 
tényezői.

Indokolás

Annak érdekében, hogy harmadik országokbeli kutatók részvétele is lehetséges legyen, 
feltétlenül szükséges intézkedéseket tenni az ezekben az országokban szerzett szakmai 
képesítések elismerésére. Továbbá a Marie Curie-cselekvéseknek olyan munkakörülmények
megteremtését kell támogatniuk, amelyek nemcsak a nemek közötti egyenlőséget, hanem a 
szakmai és családi élet összeegyeztethetőségének szükségességét is figyelembe veszik.
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Módosítás: 10
Melléklet, Bevezetés, ötödik számozatlan bekezdés

A nemzetközi dimenziónak, mivel az 
európai kutatásban és fejlesztésben 
alkalmazott emberi erőforrás 
összetételében alapvető szerepet játszik, 
külön figyelmet szentelnek a pályafutás-
fejlesztés, valamint a kutatók közötti 
nemzetközi együttműködés fokozása és 
gyarapítása és a kutatótehetségek Európába 
vonzása szempontjából. A nemzetközi 
dimenzió minden Marie Curie-cselekvésbe 
be fog épülni, és emellett önálló 
cselekvéseknek is tárgyát fogja képezni.

A nemzetközi dimenziónak, mivel az 
európai kutatásban és fejlesztésben 
alkalmazott emberi erőforrás 
összetételében alapvető szerepet játszik, 
külön figyelmet szentelnek a cél eléréséhez 
alkalmas ösztönzők megteremtésével, a 
pályafutás-fejlesztés, valamint a kutatók 
közötti nemzetközi együttműködés 
fokozása és gyarapítása és a 
kutatótehetségek Európába vonzása 
szempontjából. A nemzetközi dimenzió 
minden Marie Curie-cselekvésbe be fog 
épülni, és emellett önálló cselekvéseknek is 
tárgyát fogja képezni.

Indokolás

Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a kutatók csak akkor készek tevékenységük helyének 
megváltoztatására, ha biztosítva vannak olyan elemi körülmények, mint az élet- és a 
munkahely minősége.

Módosítás: 11
Melléklet, Bevezetés, hatodik számozatlan bekezdés

Kellő figyelmet kell fordítani a a 
fenntartható fejlődés és a nemek közötti 
egyenlőség elvére. A program a Marie 
Curie-cselekvésekben az esélyegyenlőség 
elősegítésével és a nemek kívánatos 
részvételi arányának kitűzésével (legalább 
40%-os női részvétel elérése) szándékozik 
biztosítani a nemek közötti egyenlőség 
érvényesülését. Továbbá a cselekvéseket 
úgy kell tervezni, hogy biztosítsák a 
kutatók számára a munkájuk és a 
magánéletük közötti egyensúlyt, valamint 
könnyítsék meg pályamegszakítás esetén a 
kutatói pályára való visszatérést. Az egyedi 
program szerinti tevékenységek során 
figyelembe kell venni továbbá az adott 
esetnek megfelelően az elvégzendő kutatás 
és annak lehetséges alkalmazásai etikai, 
társadalmi, jogi és tágabb kulturális 
szempontjait, valamint a tudományos és 
technológiai fejlődés és kilátások 

Kellő figyelmet kell fordítani a a 
fenntartható fejlődés és a nemek közötti 
egyenlőség elvére. A program a Marie 
Curie-cselekvésekben az esélyegyenlőség 
elősegítésével és a nemek kívánatos 
részvételi arányának kitűzésével (legalább 
40%-os női részvétel elérése) szándékozik 
biztosítani a nemek közötti egyenlőség 
érvényesülését. Továbbá a cselekvéseket 
úgy kell tervezni, hogy megszüntessék a 
mobilitást akadályozó tényezőket,
biztosítsák a kutatók számára a munkájuk 
és a magánéletük közötti egyensúlyt, hogy 
családjuk támogatására irányuló 
megfelelő kezdeményezésekkel biztosítsák,
valamint könnyítsék meg pályamegszakítás 
esetén a kutatói pályára való visszatérést. 
Az egyedi program szerinti tevékenységek 
során figyelembe kell venni továbbá az 
adott esetnek megfelelően az elvégzendő 
kutatás és annak lehetséges alkalmazásai 
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társadalmi-gazdasági hatásait. etikai, társadalmi, jogi és tágabb kulturális 
szempontjait, valamint a tudományos és 
technológiai fejlődés és kilátások 
társadalmi-gazdasági hatásait.

Indokolás

Fontos a szociális védelem hangsúlyozása a kutatók családja számára, mivel gyakran találják 
magukat szemben olyan gyakorlati problémákkal, mint az egészségügyi ellátás, gyermekek 
iskolalátogatása (bölcsőde, óvoda, stb.).

A Marie Curie-cselekvéseknek segíteniük kell azon akadályok leküzdését, amelyek a külföldi 
tartózkodás keretében végzett kutatási tevékenységet hátráltatják, és a tartózkodást 
megnehezítik.

Módosítás: 12
Melléklet, Bevezetés, hetedik számozatlan bekezdés

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatók számára, a 
Marie Curie-cselekvések lehetőségeket 
teremtenek más – mind a közösségi 
kutatáspolitika, mind az egyéb közösségi 
politikák, például az oktatási, kohéziós és 
foglalkoztatási politika keretébe tartozó –
cselekvésekkel való tényleges 
együttműködésre. Hasonlóképpen 
együttműködési lehetőségeket kell keresni a 
nemzeti és nemzetközi szinten folyó 
cselekvésekkel.

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatók számára, a 
Marie Curie-cselekvések lehetőségeket 
teremtenek más – mind a közösségi 
kutatáspolitika, mind az egyéb közösségi 
politikák, például az oktatási, kohéziós és 
foglalkoztatási politika keretébe tartozó –
cselekvésekkel való tényleges 
együttműködésre. Hasonlóképpen 
együttműködési lehetőségeket kell keresni a 
nemzeti, regionális és nemzetközi szinten 
folyó cselekvésekkel a regionális kohézió 
megvalósításának céljából, tekintettel a 
kevésbé fejlett régiók azon szükségletére, 
hogy saját közép- és hosszútávú fejlesztési 
stratégiáik megvalósítása érdekében 
magukhoz vonzzák a tudósokat.

Indokolás

El kell kerülni, hogy a kevésbé fejlett régiókat hátrányosan érintse a magasan képzett kutatók 
iránti növekvő kereslet.
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Módosítás: 13
Melléklet, Tevékenységek, Kutatók alapképzése, ötödik számozatlan bekezdés 3a) és 3b)

alpont (új)

● a pályakezdő kutatók képzésére irányuló,
harmadik országokkal együttműködésben 
végzett cselekvések.
● a kutatók publikációihoz, 
tanulmányaihoz és könyveihez nyújtott 
támogatás annak érdekében, hogy 
elősegítsék az ismeretek terjesztését, 
valamint a kutatók elméleti-tudományos 
képzését.

Indokolás

Támogatni kell a harmadik országokkal folytatott együttműködést, az európai pályakezdő 
kutatók képzéséhez nyújtott hozzáadott érték céljából. 

Különleges támogatást érdemel a – különösen a fiatal – kutatók elméleti-tudományos 
ötleteinek publikálása, mert nemcsak új ötletek születését segíti elő, hanem megfelelő 
feltételeket teremt a kreatív, tudományos versengés számára is.

Módosítás: 14
Melléklet, Tevékenységek, Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés, második 

számozatlan bekezdés

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik legalább négy év teljes munkaidős
kutatói tapasztalattal rendelkeznek; mivel a 
cselekvés az egész életen át tartó tanulásra és 
a karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 
többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni. 

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik legalább négy év kutatói tapasztalattal 
rendelkeznek; mivel a cselekvés az egész 
életen át tartó tanulásra és a 
karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 
többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni. 

Indokolás

Négy év teljes munkaidős gyakorlat megkövetelése túlságosan korlátozó feltétel például egy 
olyan kutató esetében, aki egyszerre halad egy stabil egyetemi pályán és a szakmai életben. 

Módosítás: 15
Melléklet, Tevékenységek, Nemzetközi dimenzió, második számozatlan bekezdés i) pont

i) kötelező hazatérés feltételével nyújtott 
kimenő nemzetközi ösztöndíjakkal a 
tapasztalt kutatók számára az egész életen át 

i) az Európai Unióba történő kötelező 
hazatérés feltételével nyújtott, megfelelően 
támogatott kimenő nemzetközi 
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tartó tanulás és szakterületbővítés keretében, 
új képesítések és ismeretek megszerzése 
érdekében;

ösztöndíjakkal a tapasztalt kutatók számára 
az egész életen át tartó tanulás és 
szakterületbővítés keretében valamint 
pályakezdő kutatók számára új képesítések 
és ismeretek megszerzése érdekében;

Indokolás

A mobilitásnak gyakran gátat szab a nem elégséges finanszírozás, legyen szó akár tanulmányi 
ösztöndíjakról vagy a visszatéréshez vagy beilleszkedéshez nyújtott támogatásokról, 
különösen a pályafutásuk derekán vagy végén járó kutatók esetében. Az ösztöndíjak 
megítélésének feltételei azonosak kell, hogy legyenek a fiatal kutatók esetében is, hogy 
fejlődhessenek és magasan képzett kutatókként térhessenek vissza.

Fontos, hogy a kutatót ne kötelezzék a saját országába való visszatérésre, hanem visszatérés
előtt további tapasztalatokra tehessen szert másik országban, amennyiben az az Európai Unió 
egyik tagállama.

Módosítás: 16
Melléklet, Tevékenységek, Nemzetközi dimenzió, második számozatlan bekezdés ii) pont

ii) visszatérési és nemzetközi reintegrációs 
támogatások tapasztalt kutatók számára 
nemzetközi tapasztalatszerzés után. E 
cselekvés keretében sor kerül a 
tagállamokbeli és társult országokbeli 
kutatók hálózatba szerveződésének 
támogatására is, annak érdekében, hogy 
folyamatosan tájékozottak legyenek az 
Európai Kutatási Térségben bekövetkezett 
fejleményeket illetően és e fejleményekben 
tevékenyen részt vegyenek.

ii) megfelelően támogatott visszatérési és 
nemzetközi reintegrációs támogatások 
tapasztalt vagy pályakezdő kutatók számára 
nemzetközi tapasztalatszerzés után. E 
cselekvés keretében sor kerül a 
tagállamokbeli és társult országokbeli 
kutatók hálózatba szerveződésének 
támogatására is, annak érdekében, hogy 
folyamatosan tájékozottak legyenek az 
Európai Kutatási Térségben bekövetkezett 
fejleményeket illetően és e fejleményekben 
tevékenyen részt vegyenek, valamint, hogy 
az Európán kívül letelepedett kutatókat
ösztönözzék a visszatérésre.

Indokolás

A mobilitásnak gyakran gátat szab a nem elégséges finanszírozás, legyen szó akár tanulmányi 
ösztöndíjakról vagy a visszatéréshez, vagy beilleszkedéshez nyújtott támogatásokról, 
különösen a pályafutásuk derekán vagy végén járó kutatók esetében. Az ösztöndíjak 
megítélésének feltételei azonosak kell, hogy legyenek a fiatal kutatók esetében is, hogy 
fejlődhessenek és magasan képzett kutatókként térhessenek vissza. A diaszpóra európai 
kutatóit támogatni kell, hogy visszatérjenek Európába.

Módosítás: 17
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Melléklet, Tevékenységek, Nemzetközi dimenzió, harmadik számozatlan bekezdés, i) pont 

i) bejövő nemzetközi ösztöndíjak annak 
érdekében, hogy kimagasló 
szakképzettségű harmadik országokbeli 
kutatókat vonzzanak a tagállamokba és a 
társult országokba, a tudás növelése és 
magas szintű kapcsolatok kialakítása 
céljából. Fejlődő országokbeli vagy a 
fellendülőben lévő gazdasággal rendelkező 
országokból származó kutatók hazatérési 
támogatásban is részesülhetnek. A 
tagállamokban és társult országokban 
dolgozó harmadik országokbeli kutatók 
hálózatba szerveződése is támogatásban 
részesül annak érdekében, hogy a kutatók 
strukturálják és fejlesszék kapcsolataikat 
azokkal a régiókkal, ahonnan származnak;

i) bejövő nemzetközi ösztöndíjak annak 
érdekében, hogy kimagasló 
szakképzettségű harmadik országokbeli 
kutatókat vonzzanak a tagállamokba és a 
társult országokba, a tudás növelése és 
magas szintű kapcsolatok kialakítása 
céljából. Fejlődő országokbeli vagy a 
fellendülőben lévő gazdasággal rendelkező 
országokból származó kutatók hazatérési 
támogatásban is részesülhetnek. A 
tagállamokban és társult országokban
dolgozó harmadik országokbeli kutatók 
hálózatba szerveződése is támogatásban 
részesül annak érdekében, hogy a kutatók 
strukturálják és fejlesszék kapcsolataikat 
azokkal a régiókkal, ahonnan származnak; 
továbbá a világ más részein tevékenykedő 
jó kutatókat ösztönözni fogják, hogy 
Európában telepedjenek le.

Indokolás

Általában ösztönönzést kell biztosítani annak érdekében, hogy a kutatók letelepedjenek 
Európában, vagy térjenek vissza oda.

Módosítás: 18
Melléklet, Tevékenységek, Nemzetközi dimenzió, harmadik számozatlan bekezdés ii) pont -

1a) alpont (új)

• tagjelölt országok

Indokolás

A módosítás célja ezen országok megkülönböztetett helyzetének hangsúlyozása a partnerség 
tekintetében.

Módosítás: 19
Melléklet, Tevékenységek, Egyedi cselekvések

Egy igazi európai kutatói munkaerőpiac 
megteremtésének támogatására összefüggő 
kiegészítő cselekvések sorozata fog 
megvalósulni, azzal a céllal, hogy 
felszámolják a mobilitás akadályait és 

Egy igazi európai kutatói munkaerőpiac 
megteremtésének támogatására összefüggő 
kiegészítő cselekvések sorozata fog 
megvalósulni, azzal a céllal, hogy 
felszámolják a szakmai mobilitás akadályait, 
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fellendítsék a kutatói karrier kilátásait 
Európában. E cselekvések különösképpen 
azt célozzák, hogy – többek között a Marie 
Curie-ösztöndíjakkal – felkeltsék az érdekelt 
felek és a nagy nyilvánosság érdeklődését, 
előmozdítsák és támogassák a tagállami 
szintű cselekvéseket és kiegészítsék a 
közösségi cselekvéseket.

különösen a kutatók társadalombiztosítása 
és az adózás tekintetében, amelyek gyakran 
visszatartó erőként hatnak a kutatásba való 
bekapcsolódás tekintetében, és fellendítsék 
a kutatói karrier kilátásait Európában, 
amelyek nem utolsósorban azáltal, hogy 
megfelelő pénzügyi és bérezési, valamint 
társadalom-biztosítási feltételeket 
biztosítanak számukra. E cselekvések 
különösképpen azt célozzák, hogy – többek 
között a Marie Curie-ösztöndíjakkal –
felkeltsék az érdekelt felek és a nagy 
nyilvánosság érdeklődését, előmozdítsák és 
támogassák a tagállami szintű cselekvéseket 
és kiegészítsék a közösségi cselekvéseket.

Indokolás

Az egyes tagállamokban a társadalombiztosítás és az adózás rendszerei közötti eltérések a 
mobilitás akadályai lehetnek, ami összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé. Mivel a 
munkabér a szakmai elismerés egyik legláthatóbb oldala, méltó és vonzó jövedelmeket kell 
biztosítani, melyek érdeklődést keltenek a kutatói pálya iránt.
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