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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įvadas

2002 m. kovą Barselonoje vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime buvo nuspręsta 
padidinti bendras investicijas į naujoves ir tyrimus bei taikomąją veiklą siekiant, kad iki 
2010 m. į juos būtų investuojama 3 proc. BVP. Viena iš Pagrindų programos sąlygų siekiant 
šio pagrindinio tikslo – turėti atitinkamų žmogiškųjų išteklių, padėsiančių atlikti mokslo 
tyrimus Europoje. Buvo paskaičiuota, kad siekiant tikslo, t.y. iki 2010 m. investuoti 3 proc., 
ES vidutiniškai reikės 600 000 mokslo darbuotojų.

Siekiant išspręsti šį uždavinį, keliamą ir viešiesiems, ir privatiems mokslo tyrimams, turi būti 
derinami įvairūs tikslai:

– padidinti žmonių, baigusių aukštąjį mokslą ir aukštuosius gamtos mokslus, skaičių;
– tarptautiniu lygiu sutelkti visus tyrimų potencialo šaltinius, ypač moteris;

– bandyti riboti mokslo darbuotojų, iškeičiančių tyrimus į kitą veiklą, skaičių;
– skatinti mokslo darbuotojus likti ES.

Programa

„Žmonės“ yra viena iš penkių pasiūlytų specialiųjų programų, kurios buvo sukurtos 
atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl 7-osios pagrindų programos (2007–2013 m.). Pateiktą 
programą sudarė keturios pagrindinės specialios programos: „Bendradarbiavimas“, „Idėjos“, 
„Žmonės“ ir „Pajėgumai“, kurių kiekviena atitinka pagrindinį Europos mokslinių tyrimų 
politikos tikslą,  ir dar viena speciali programa, skirta Jungtinio tyrimų centro tiesioginei 
veiklai. Minėta veikla remiasi ilga ir sėkminga veiklos programa „Marie Curie“, skirta 
tenkinti mokslo darbuotojų mokymo, mobilumo ir kilimo tarnyboje poreikius.  
Didele dalimi užtikrinant tęstinumą, didesnis dėmesys skiriamas šiems aspektams:

Didesnis struktūrizuojamasis poveikis, pavyzdžiui, įvedant bendrą regioninių, nacionalinių 
ir tarptautinių programų finansavimą pagal veiklos kryptį „Mokymasis visą gyvenimą ir 
kilimas tarnyboje“.
Pramonės įmonių dalyvavimas: nors bus išsaugotas programos „Marie Curie“ pobūdis „iš 
apačios į viršų“, įvairiems sektoriams ir juose pačiuose, ypač privačiame sektoriuje, bus 
labiau orientuojamasi į mokymą ir kilimą tarnyboje.
Bus sustiprintas tarptautinis matmuo. Be išvykstantiems mokslininkams skiriamų 
stipendijų, su sąlyga, kad jie grįš, prisidedančių prie ES mokslo darbuotojų mokymosi visą 
gyvenimą programų bei jų kilimo tarnyboje, toliau plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas 
pasitelkiant mokslo darbuotojų iš trečiųjų šalių.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl 7-osios tyrimų 
pagrindų programos ir ypač specialiąja programa „Žmonės“. Siekiant spręsti su žinių 
ekonomika ir visuomene susijusius uždavinius, investicijos į žmogiškuosius išteklius yra 
nepaprastai svarbios.
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Pasak Europos mokslo ir technologijų žmogiškųjų išteklių aukšto lygio darbo grupės (STE)1,
jaunosios kartos žmogiškųjų išteklių stoka kelia nerimą. Dėl to reikia dėti daugiau pastangų 
siekiant pašalinti krizės priežastis tam, kad tiriamasis darbas ES būtų laikomas įdomiu, 
motyvuojančiu, finansiškai patraukliu ir teikiančiu pasitenkinimą.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas su pasitenkinimu pritaria „Marie Curie“ programos 
veiklos su pakeitimais, turinčiais didesnį struktūruojamąjį poveikį, plėtrai. Tikisi, kad tai 
paskatins didinti viešąjį finansavimą, nes, kaip buvo pasakyta, vienam Europos mokslo 
darbuotojui skiriamas viešasis finansavimas yra daug mažesnis nei JAV. Nenuostabu, kad 
Europos mokslo darbuotojų, ypač viešajo sektoriaus, skaičius atsispindi darbo sąlygose, taigi 
ir rezultatuose. Mokslininkams, ypač pradedantiesiems, reikia didesnių atlyginimų.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas mano, kad mokslo darbuotojų judumas yra 
pagrindinė sėkmingo mokslo sąlyga. Siekiant naujų atradimų reikia, kad visų Europos dalių 
mokslo darbuotojų grupės galėtų susitikti ir keistis idėjomis bei bendradarbiauti. Kiti svarbūs 
patrauklios ir sėkmingos mokslo darbuotojo karjeros veiksniai yra, viena, su mobilumu 
susijusių teisinių, reguliavimo ir valdymo struktūrų tobulinimas, ypač turint mintyje 
mokslininkų iš trečiųjų šalių atvykimą ir apsigyvenimą, antra, sėkmingas socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimas ir kliūčių, ypač mokesčių ir diplomų bei kvalifikacijos, pašalinimas.

Galiausiai Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
Komisija atsakinga už specialiosios programos įgyvendinimą ir kad jai padeda ir vadovauja 
komitetas. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina Komisiją numatyti, kaip Europos 
Parlamentas galėtų tinkamai dalyvauti šioje veikloje, kaip išdėstyta į šią nuomonę įtrauktuose 
pasiūlymuose.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas2 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 konstatuojamoji dalis

(4) Pagrindų programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse vykdomą veikla, taip pat 
kitą Bendrijos veiklą, reikalingą bendroms 
strateginėms pastangoms įgyvendinti 

(4) Pagrindų programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse vykdomą veikla, taip pat 
kitą Bendrijos veiklą, reikalingą bendroms 
strateginėms pastangoms įgyvendinti 

  
1 Europe needs  more scientists. Increasing human resources for science and technology in Europe. Report of the High Level 
Group on Human Resources for Science and Technology in Europe. Chaired by Prof. José Mariano Gago. European 
Commission, 2004.

2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Lisabonos tikslus, visų pirma ją vykdant
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, žemės ūkiu, švietimu, mokymu, 
konkurencija ir inovacijomis, pramone, 
sveikatos apsauga, vartotojų apsauga, 
užimtumu, energetika, transportu ir aplinka.

Lisabonos tikslus, visų pirma ją vykdant 
greta veiklos, susijusios su struktūriniais 
fondais, žemės ūkiu, švietimu, visą 
gyvenimą trunkančiu mokymu, 
konkurencija ir inovacijomis, lygiomis 
galimybėmis ir vienodu požiūriu, tinkamų 
darbo sąlygų sudarymu, pramone, sveikatos 
apsauga, vartotojų apsauga, užimtumu, 
energetika, transportu ir aplinka.

Pagrindimas

Visą gyvenimą trunkantis mokymas yra būtinas, ypač mokslo tyrimų srityje, kur vis labiau 
linkstama atleisti mokslo darbuotojus, esančius karjeros viduryje, taikant ankstyvo ar 
privalomo išėjimo į pensiją schemas (žr. KOM(2003)436).

Tinkamų darbo sąlygų suteikimas ir viskas, kas su tuo susiję, yra viena pagrindinių mokslinių 
tyrimų skatinimo sąlygų.

Lygios galimybės ir vienodas požiūris užimtumo srityje yra pagrindiniai visuomenės 
principai, kurie turi būti įgyvendinti, siekiant įvykdyti Lisabonos tikslus, kuriuos pasiekti 
padės Pagrindų programa.

Pakeitimas 2
7 konstatuojamoji dalis

(7) Tarptautinė dimensija yra svarbiausias 
žmogiškųjų išteklių aspektas mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityje Europoje. Kaip 
numatyta Sutarties 170 straipsnyje, šioje 
specialiojoje programoje gali dalyvauti šiuo 
tikslu reikiamus susitarimus sudariusios 
šalys, o projektų lygiu ir abipusės naudos 
pagrindu – trečiųjų šalių subjektai ir 
tarptautinės mokslinio bendradarbiavimo 
organizacijos. Be to, visoje veikloje, taip pat 
konkrečiuose projektuose pagal šią 
specialiąją programą gali dalyvauti pavieniai 
trečiųjų šalių mokslo darbuotojai.

(7) Tarptautinis mokslo darbuotojų 
bendradarbiavimas ir tarptautinė patirtis 
yra ypač svarbūs moksliniams tyrimams ir 
plėtrai Europoje. Kaip numatyta Sutarties 
170 straipsnyje, šioje specialiojoje 
programoje gali dalyvauti šiuo tikslu 
reikiamus susitarimus sudariusios šalys, o 
projektų lygiu ir abipusės naudos pagrindu –
trečiųjų šalių subjektai ir tarptautinės 
mokslinio bendradarbiavimo organizacijos.
Be to, visoje veikloje, taip pat konkrečiuose 
projektuose pagal šią specialiąją programą 
gali dalyvauti be jokios rūšies 
diskriminacijos pavieniai trečiųjų šalių 
mokslo darbuotojai ir trečiosiose šalyse
gyvenantys ES mokslo darbuotojai. Imantis 
politinių skatinimo priemonių dėmesį reikia 
sutelkti ne vien į mokslo darbuotojų 
atlyginimus, bet ir į jų darbo sąlygas.
Reikėtų dėti pastangas siekiant pagreitinti 
abipusį profesinės kvalifikacijos,įgytos
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trečiosiose pasaulio šalyse, pripažinimą.

Pagrindimas

Būtina skatinti grįžti vadinamuosius Europos protus, kurie paliko Europą ieškodami 
galimybių specializuotis ir pasiliko atlikti mokslo tyrimus juos akademinių studijų metais 
priglaudusiose šalyse.

Dalyvavimas programoje turi vykti be jokios diskriminacijos. Siekiant pritraukti užsienio 
mokslo darbuotojus, turi būti paspartintas abipusis profesinės kvalifikacijos, įgytos 
trečiosiose pasaulio šalyse, pripažinimas, kad žmonės galėtų įsitraukti į mokslinių tyrimų ir 
technologijų veiklą Europoje ir nebūtų pažeidžiamas laisvo mokslo darbuotojų judėjimo 
principas.

Ankstesnė patirtis rodo, kad mokslo darbuotojai pasiruošę keisti gyvenamąją vietą tik tada, 
kai jiems sudaromos tam tikros pagrindinės sąlygos, pvz., kai užtikrinama gyvenimo ir darbo 
vietos kokybė.

Pakeitimas 3 

9 konstatuojamoji dalis

(9) Pagrindų programa turėtų prisidėti 
prie darnaus vystymosi skatinimo.

(9) Pagrindų programa turėtų prisidėti prie 
darnaus vystymosi skatinimo ir nedarbo 
sumažinimo.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti su užimtumu susijusių tikslų svarbą.

Pakeitimas 4 

13 konstatuojamoji dalis

(13) Įgyvendinant šią programą pakankamai 
dėmesio reikėtų skirti lyčių aspekto 
integravimui, taip pat inter alia darbo 
sąlygoms, skaidrumui samdant darbuotojus 
ir priimtų dirbti pagal šią programą 
finansuojamuose projektuose ir programose 
mokslo darbuotojų karjeros plėtrai; visiems 
šiems aspektams orientacinį pagrindą 
suteikia 2005 m. kovo 11 d. Komisijos 
rekomendacija dėl Europos mokslininkų 
chartijos ir Mokslininkų priėmimo į darbą 
elgesio kodekso.

(13) Įgyvendinant šią programą pakankamai 
dėmesio reikėtų skirti lyčių aspekto 
integravimui, taip pat inter alia darbo 
sąlygoms, socialinės globos ir rūpybos 
paslaugoms, skaidrumui samdant 
darbuotojus ir priimtų dirbti pagal šią 
programą finansuojamuose projektuose ir 
programose mokslo darbuotojų karjeros 
plėtrai; visiems šiems aspektams orientacinį 
pagrindą suteikia 2005 m. kovo 11 d. 
Komisijos rekomendacija dėl Europos 
mokslininkų chartijos ir Mokslininkų 
priėmimo į darbą elgesio kodekso..
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Pagrindimas

Svarbu pabrėžti socialinės globos ir rūpybos paslaugų mokslo darbuotojų šeimoms, kurios 
dažnai turi praktinių problemų, pvz., sveikatos priežiūros, vaikų mokymo (lopšeliai-darželiai, 
vaikų darželiai ir t.t.), svarbą.

Pakeitimas 5 

2 straipsnis

Specialiąja programa „Žmonės“ remiama 
veikla, kokybiškai ir kiekybiškai stiprinanti 
žmogiškųjų išteklių potencialą Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
srityje. Mokslo darbuotojų karjeros plėtrą ir 
mokymąsi remianti veikla pagal vadinamąją 
Marie Curie programą bus sustiprinta 
daugiau dėmesio skiriant pagrindiniams 
įgūdžių tobulinimo ir karjeros plėtros 
aspektams ir stiprinant ryšius su 
nacionalinėmis sistemomis.

Specialiąja programa „Žmonės“ remiama 
veikla, kokybiškai ir kiekybiškai stiprinanti 
žmogiškųjų išteklių potencialą Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei 
žinių sklaidos ir inovacijų srityje. Mokslo 
darbuotojų karjeros plėtrą ir mokymąsi 
remianti veikla pagal vadinamąją Marie 
Curie programą bus sustiprinta daugiau 
dėmesio skiriant pagrindiniams įgūdžių 
tobulinimo ir karjeros plėtros aspektams ir 
stiprinant ryšius su nacionalinėmis 
sistemomis.

Šios veiklos tikslai ir pagrindinės kryptys 
yra nurodytos priede.

Šios veiklos tikslai ir pagrindinės kryptys 
yra nurodytos priede.

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į rezultatą, kurį norima pasiekti remiantis kiekybinio ir kokybinio 
žmogaus galimybių stiprinimo perspektyva. Šiuo atveju rezultatas yra mokslo žinių lygio ir 
inovacijų, nuolat didinančių žmogaus galimybes, skatinimas.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 1 dalis

1. Visa mokslinių tyrimų veikla pagal šią
specialiąją programą turi būti vykdoma 
laikantis pagrindinių etikos principų.

1. Visa mokslinių tyrimų veikla pagal šią 
specialiąją programą turi būti vykdoma 
laikantis pagrindinių etikos principų ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos.

Pagrindimas

Patikslinimas, susijęs su būtinybe laikytis ES pagrindinių teisių chartijos.

Pakeitimas 7
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8 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas. 1. Komisijai padeda komitetas.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį 
taikoma Sprendimo 1999/468/EB 4 
straipsnyje nustatyta valdymo tvarka 
laikantis šio sprendimo 7 straipsnio 3 dalies 
nuostatų.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 
straipsniai.

3. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 
straipsniai.

3. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį 
taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 
straipsniai.

4. Laikotarpis, numatytas Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje, yra du 
mėnesiai.

4. Laikotarpis, numatytas Sprendimo 
1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje, yra du 
mėnesiai.

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal šią 
programą finansuojamus MTTP veiksmus.

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
ir Europos Parlamentą apie bendrą 
specialiosios programos įgyvendinimo 
pažangą ir apie visus pagal pagal programą 
„Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė“ 
ir šią programą finansuojamus MTTP 
veiksmus.

Pagrindimas

Reikėtų teikti pirmenybę Tarybos sprendime 1999/468/EB numatytai konsultavimosi 
procedūrai, nes taip Komisijai paliekamos vykdomosios galios, suteiktos sutartyse. Jei 
Europos Parlamentas, kaip įstatymų bendraautoris, neturi žodžio teisės komitologijos 
procedūroje, tai jos neturi turėti ir Taryba ar valstybių narių oficialieji organai. Nuomonės 
pateikimo procedūra yra tradicinė Europos Parlamento veiklos forma. 7 straipsnyje 
nurodytas apribojimas yra nepagrįstas.
Be to, Europos Parlamentas turi būti tinkamai informuojamas apie visus pagal MTTP 
programą finansuojamus veiksmus.

„Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė“ yra svarbi nauja galimybė, kurią atvers Pagrindų
programa ir kuri turi būti nurodyta.

Pakeitimas 8
I priedo įvado 1 pastraipa

Vienas iš pagrindinių konkurencinių 
pranašumų mokslo ir technologijų srityje 
yra žmogiškųjų išteklių kiekis ir kokybė.
Kad galima būtų padidinti Europos 

Daug ir gerų mokslininkų yra 
konkurencinis Europos pranašumas. Kad 
galima būtų padidinti Europos pajėgumus ir 
siekti geresnių rezultatų mokslinių tyrimų ir 
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pajėgumus ir siekti geresnių rezultatų 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
srityje, taip pat stiprinti ir toliau plėtoti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę, reikia 
įgyvendinti pagrindinį strateginį šios 
programos tikslą – padaryti Europą 
patrauklesnę mokslo darbuotojams. Šio 
tikslo siekiama visoje Europoje aktyviai 
sisteminant mokymo mokslinių tyrimų 
srityje organizavimą, vykdymą ir kokybę, 
mokslo darbuotojų karjeros plėtrą, skirtingų 
sektorių ir mokslinių tyrimų organizacijų 
mokslo darbuotojų keitimąsi žiniomis ir 
skatinant moterų dalyvavimą mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikloje.

technologijų plėtros srityje, taip pat stiprinti 
ir toliau plėtoti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę, reikia įgyvendinti pagrindinį 
strateginį šios programos tikslą, inter alia,
nuolat tobulinti universitetų mokslo tyrimų 
centrus, kad Europa taptų patrauklesnė 
mokslo darbuotojams. Šio tikslo siekiama 
visoje Europoje aktyviai sisteminant 
mokymo mokslinių tyrimų srityje 
organizavimą, vykdymą ir kokybę, mokslo 
darbuotojų karjeros plėtrą, skirtingų sektorių 
ir mokslinių tyrimų organizacijų mokslo 
darbuotojų keitimąsi žiniomis, skatinant 
pereiti iš akademinės aplinkos į verslo 
sektorių, ir atvirkščiai, ir skatinant moterų ir 
jaunų mokslo darbuotojų dalyvavimą 
mokslinių tyrimų ir plėtros veikloje.

Pagrindimas

Mokslininkai yra žmonės, o ne aukštos kiekybės ir kokybės žmogiškieji ištekliai. Tai turėtų 
atsispindėti ir renkantis žodžius.
Daugelyje sričių verslo aplinkoje išplėtoti mokslo tyrimų projektai vis dar laikomi turinčiais 
žemesnį statusą, todėl įmonėse dirbantys mokslo darbuotojai dažnai nelaikomi rimtais 
kandidatais, kai kalbama apie akademinės tarnybos paaukštinimą.

Universitetų mokslo tyrimų centrai gali ir turi būti svarbiausios įstaigos, reguliuojančios 
šiuolaikinių žinių kūrimą ir sklaidą. Vienas iš būdingiausių universitetų mokslo tyrimų centrų 
požymių yra galimybė gauti lėšų ir iš valstybės, ir iš privataus sektoriaus, kai jie perima 
tyrimų vykdymą. Gautos žinios gali būti perduodamos ir universitetams, ir
bendradarbiaujančioms privataus sektoriaus organizacijoms.

Daugelyje sričių verslo aplinkoje išplėtoti mokslo tyrimų projektai vis dar turi žemesnį 
statusą, todėl įmonėse dirbantys mokslo darbuotojai dažnai nelaikomi rimtais kandidatais, kai 
kalbama apie akademinės tarnybos paaukštinimą.

Pakeitimas 9 

Priedo įvado 2 pastraipa

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
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tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindinės visos Marie Curie 
programos dalys.

tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties ir profesinės kvalifikacijos 
pripažinimas bei tinkamos darbo sąlygos yra 
pagrindinės visos Marie Curie programos 
dalys.

Pagrindimas

Siekiant padidinti mokslo darbuotojų iš trečiųjų pasaulio šalių dalyvavimą, būtina imtis 
priemonių dėl šiose šalyse įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo. „Marie Curie“
programa turi būti skatinama sudaryti tokias darbo sąlygas, pagal kurias būtų atsižvelgiama
ne tik į lyčių lygybę, bet ir į būtinybę suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

Pakeitimas 10 

Priedo įvado 5 pastraipa

Tarptautinis matmuo, esminė Europos 
mokslinių tyrimų ir plėtros žmogiškųjų 
išteklių srities sudėtinė dalis, bus plėtojamas 
sprendžiant karjeros plėtros klausimus, taip 
pat skatinant ir tobulinant tarptautinį mokslo 
darbuotojų bendradarbiavimą ir pritraukiant 
į Europą talentingus mokslo darbuotojus.
Tarptautinis aspektas bus visos Marie Curie 
programos sudėtinė dalis; tarptautiniam 
aspektui plėtoti taip pat bus skirti atskiri 
veiksmai.

Tarptautinis matmuo, esminė Europos 
mokslinių tyrimų ir plėtros žmogiškųjų 
išteklių srities sudėtinė dalis, bus plėtojamas 
sprendžiant karjeros plėtros klausimus, taip 
pat skatinant ir tobulinant tarptautinį mokslo 
darbuotojų bendradarbiavimą ir pritraukiant 
į Europą talentingus mokslo darbuotojus, 
šiuo tikslu sudarant patrauklias sąlygas.
Tarptautinis aspektas bus visos Marie Curie 
programos sudėtinė dalis; tarptautiniam 
aspektui plėtoti taip pat bus skirti atskiri 
veiksmai.

Pagrindimas

Ankstesnė patirtis rodo, kad mokslo darbuotojai pasiruošę keisti gyvenamąją vietą tik tada, 
kai jiems sudaromos tam tikros pagrindinės sąlygos, pvz., kai užtikrinama gyvenimo ir darbo 
vietos kokybė. 

Pakeitimas 11 

Priedo įvado 6 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
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(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % moterų).
Taip pat bus numatyti veiksmai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad mokslo darbuotojai 
išlaikytų tinkamą darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis.

(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % moterų).
Taip pat bus numatyti veiksmai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad būtų pašalintos 
mobilumo kliūtys ir mokslo darbuotojai 
išlaikytų tinkamą darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą tinkamai rūpinantis
jų šeimomis, ir siekiama padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, taip 
pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti socialinės globos ir rūpybos paslaugų mokslo darbuotojų šeimoms, kurios 
dažnai turi praktinių problemų, pvz., sveikatos priežiūros, vaikų mokymo (lopšeliai-darželiai, 
vaikų darželiai ir t.t.), svarbą.

„Marie Curie“ programos veikla turi suteikti galimybę pašalinti kliūtis, kylančias mokslo 
darbuotojams, vykdantiems mokslo tyrimų veiklą užsienyje, ir ją apsunkinančias.

Pakeitimas 12
I priedo įžangos 7 pastraipa

Siekiant išnaudoti Europos galimybes tapti 
patrauklesne mokslo darbuotojams, Marie 
Curie programa bus susieta su kita veikla, 
vykdoma tiek pagal Bendrijos mokslinių 
tyrimų politiką, tiek pagal kitas Bendrijos 
politikos kryptis, pvz., švietimo, sanglaudos 
ir užimtumo. Tokias sąsajas bus siekiama 
sukurti ir nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

Siekiant išnaudoti Europos galimybes tapti 
patrauklesne mokslo darbuotojams, „Marie 
Curie“ programa bus susieta su kita veikla, 
vykdoma tiek pagal Bendrijos mokslinių 
tyrimų politiką, tiek pagal kitas Bendrijos 
politikos kryptis, pvz., švietimo, sanglaudos 
ir užimtumo. Tokias sąsajas bus siekiama 
sukurti ir regioniniu, nacionaliniu bei 
tarptautiniu lygiais, ypač siekiant regioninės 
sanglaudos ir atsižvelgiant į būtinybę, kad 
mažiau išsivystę regionai pritrauktų mokslo 
darbuotojų, norint, kad šiuose regionuose 
būtų plėtojamos jų pačių savarankiškos 
vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės plėtros 
strategijos.
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Pagrindimas

Reikia vengti, kad mažiau išsivystę regionai atsidurtų nepalankioje padėtyje dėl aukštos 
kvalifikacijos mokslo darbuotojų poreikio.

Pakeitimas 13
I priedo antraštinės dalies „Pradinis mokslo darbuotojų mokymas“ 5 pastraipos 3a ir 3b 

punktai (nauji)

• bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis veiklą siekiant mokyti 
pradedančiuosius mokslo darbuotojus.

• paramos publikacijoms, tyrimams ir 
mokslo darbuotojų knygų leidybai teikimą
siekiant skleisti žinias ir skatinti teorinį 
mokslinį mokslo darbuotojų švietimą.

Pagrindimas

Reikia skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis siekiant padidinti pradedančiųjų 
mokslo darbuotojų mokymo pridėtinę vertę.

Teorinių mokslo idėjų skelbimas, ypač jaunų mokslo darbuotojų, vertas ypatingos paramos, 
nes taip ne tik skatinamos naujas idėjos, bet ir sukurimos palankios sąlygos kūrybinei
mokslinei konkurencijai.

Pakeitimas 14
I priedo antraštinės dalies „Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros plėtra“ 2 pastraipa

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams, 
turintiems mažiausiai 4 metų darbo visu 
etatu patirtį mokslinių tyrimų srityje.
Kadangi ši veikla orientuota į mokymąsi 
visą gyvenimą ir karjeros plėtrą, tikimasi, 
kad joje dalyvaus profesinės patirties 
turintys mokslo darbuotojai.

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams, 
turintiems mažiausiai 4 metų darbo patirtį 
mokslinių tyrimų srityje. Kadangi ši veikla 
orientuota į mokymąsi visą gyvenimą ir 
karjeros plėtrą, tikimasi, kad joje dalyvaus 
profesinės patirties turintys mokslo 
darbuotojai.

Pagrindimas

Reikalavimas turėti 4 metų darbo visu etatu patirtį gali būti apribojantis, jeigu kalbama apie 
mokslo darbuotoją, kuris aktyviai dirba akademinių tyrimų srityje, bet kartu turi ir kitą darbą.

Pakeitimas 15
I priedo antraštinės dalies „Tarptautinis matmuo“ 2 pastraipos i punktas



AD\610657LT.doc 13/16 PE 370.167v02-00

LT

i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
tarptautines stipendijas išvykstantiems 
patyrusiems mokslo darbuotojams, kad jie 
įgytų naujų įgūdžių ir žinių, numatant 
privalomą jų grįžimą;

i) pagal mokymosi visą gyvenimą ir 
kompetencijos įvairinimo programas skiriant 
pakankamai lėšų tarptautinėms 
stipendijoms išvykstantiems patyrusiems ir 
pradedantiesiems mokslo darbuotojams, kad 
jie įgytų naujų įgūdžių ir žinių, numatant 
privalomą jų grįžimą ;

Pagrindimas

Judumas kartais apsunkinamas dėl netinkamo studijų stipendijų skyrimo ir paramos, skirtos 
karjeros viduryje arba vėlesniame etape esančių mokslo darbuotojų grįžimui ir reintegracijai, 
finansavimo. Pradedantieji mokslo darbuotojai turi turėti lygias galimybes gauti stipendijas 
siekiant, kad jie įgytų naujų įgūdžių ir grįžtų įgiję aukštą kvalifikaciją.

Svarbu, kad mokslo darbuotojas nebūtų įpareigotas sugrįžti tik į savo šalį, o prieš 
sugrįždamas galėtų pasisemti daugiau patirties ir kitoje valstybėje, jei kalbama apie Europos 
Sąjungos narę.

Pakeitimas 16
I priedo antraštinės dalies „Tarptautinis matmuo“ 3 pastraipa

ii) teikiant sugrįžimo ir tarptautinės 
reintegracijos paramą patyrusiems mokslo 
darbuotojams grįžus iš užsienio.
Įgyvendinant šią veiklą taip pat bus 
remiamas užsienyje esančių mokslo 
darbuotojų iš valstybių narių ir asocijuotųjų 
šalių tinklų kūrimas, kad darbuotojai būtų 
informuojami apie Europos mokslinių 
tyrimų erdvės raidą ir aktyviai dalyvautų 
tame procese.

ii) teikiant pakankamą sugrįžimo ir 
tarptautinės reintegracijos paramą 
patyrusiems arba pradedantiesiems mokslo 
darbuotojams grįžus iš užsienio.
Įgyvendinant šią veiklą taip pat bus 
remiamas užsienyje esančių mokslo 
darbuotojų iš valstybių narių ir asocijuotųjų 
šalių tinklų kūrimas, kad darbuotojai būtų 
informuojami apie Europos mokslinių 
tyrimų erdvės raidą ir aktyviai dalyvautų 
tame procese, ne Europoje įsikūrę ES 
mokslo darbuotojai taip pat bus skatinami 
grįžti.

Pagrindimas

Judumas kartais apsunkinamas dėl netinkamo studijų stipendijų skyrimo ir paramos, skirtos 
karjeros viduryje arba vėlesniame etape esančių mokslo darbuotojų grįžimui ir reintegracijai, 
finansavimo. Pradedantieji mokslo darbuotojai turi turėti lygias galimybes gauti stipendijas 
siekiant, kad jie įgytų naujų įgūdžių ir grįžtų įgiję aukštą kvalifikaciją. Užsienyje dirbantys 
Europos mokslo darbuotojai turi būti skatinami grįžti į Europą.

Pakeitimas 17 

Priedo antraštinės dalies „Tarptautinis matmuo“ 2 pastraipos ii punktas
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ii) teikiant sugrįžimo ir tarptautinės 
reintegracijos paramą patyrusiems mokslo 
darbuotojams grįžus iš užsienio.
Įgyvendinant šią veiklą taip pat bus 
remiamas užsienyje esančių mokslo 
darbuotojų iš valstybių narių ir asocijuotųjų 
šalių tinklų kūrimas, kad darbuotojai būtų 
informuojami apie Europos mokslinių 
tyrimų erdvės raidą ir aktyviai dalyvautų 
tame procese.

ii) teikiant sugrįžimo ir tarptautinės 
reintegracijos paramą patyrusiems mokslo 
darbuotojams grįžus iš užsienio.
Įgyvendinant šią veiklą taip pat bus 
remiamas užsienyje esančių mokslo 
darbuotojų iš valstybių narių ir asocijuotųjų 
šalių tinklų kūrimas, kad darbuotojai būtų 
informuojami apie Europos mokslinių 
tyrimų erdvės raidą ir aktyviai dalyvautų 
tame procese, geriems mokslo 
darbuotojams visame pasaulyje bus 
pasiūlytos patrauklios sąlygos, siekiant, kad 
jie apsigyventjų Europoje.

Pagrindimas

Apskritai mokslo darbuotojams turėtų būti sudaromos patrauklios sąlygos siekiant, kad jie 
apsigyventų Europoje arba sugrįžtų į ją.

Pakeitimas 18
I priedo antraštinės dalies „Tarptautinis matmuo“ 3 dalies ii punkto -1a punktas (naujas)

• šalyse kandidatėse,

Pagrindimas

Patikslinimas, kuriuo siekiama pabrėžti ypatingą šių šalių statusą bendradarbiavimo srityje.

Pakeitimas 19
I priedo antraštinės dalies „Speciali veikla“ 1 pastraipa

Siekiant paremti tikros Europos darbo rinkos 
mokslo darbuotojams sukūrimą, reikia atlikti 
nuoseklius papildomus veiksmus, kad būtų 
pašalintos kliūtys mobilumui ir pagerintos 
mokslo darbuotojų karjeros perspektyvos 
Europoje. Šiais veiksmais bus visų pirma 
siekiama pagerinti suinteresuotųjų šalių ir 
plačiosios visuomenės informuotumą 
(vienas iš būdų – Marie Curie 
apdovanojimai), skatinti ir remti veiklą 
valstybių narių lygiu ir papildyti Bendrijos 
veiklą.

Siekiant paremti tikros Europos darbo rinkos 
mokslo darbuotojams sukūrimą, reikia atlikti 
nuoseklius papildomus veiksmus, kad būtų 
pašalintos kliūtys profesiniam mobilumui, 
ypač mokslo darbuotojų socialinės 
apsaugos ir mokesčių srityse, nes šios 
kliūtys dažnai trukdo imtis pačios mokslo 
tyrimo veiklos, ir pagerintos mokslo 
darbuotojų karjeros perspektyvos Europoje, 
visų pirma užtikrinant jiems geras 
finansines sąlygas ir pakankamus 
atlyginimus, taip pat sukuriant socialinės 
apsaugos priemones. Šiais veiksmais bus 
visų pirma siekiama pagerinti 
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suinteresuotųjų šalių ir plačiosios 
visuomenės informuotumą (vienas iš būdų –
Marie Curie apdovanojimai), skatinti ir remti 
veiklą valstybių narių lygiu ir papildyti 
Bendrijos veiklą.

Pagrindimas

Socialinės apsaugos ir valstybių narių apmokestinimo skirtumai gali trukdyti judumui, todėl 
reikia nedelsiant imtis atitinkamų priemonių. Kadangi atlyginimas yra vienas iš matomiausių 
profesinio pripažinimo aspektų, reikia užtikrinti geras ir patrauklias pajamas siekiant skatinti 
susidomėjimą karjera mokslo tyrimų srityje.
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