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ĪSS PAMATOJUMS

Ievads

2002. gada martā Barselonas Eiropadome izvirzīja mērķi paaugstināt kopējo izdevumu līmeni 
jauninājumiem, kā arī pētniecībai un attīstībai tā, lai 2010. gadā tas sasniegtu 3 % no IKP. Lai 
sasniegtu šo pamatprogrammas mērķi, kas ir arī ļoti nozīmīgs ieguldījums, īpaši 
nepieciešams, lai pētniecībai Eiropā būtu pietiekami cilvēkresursi. Aprēķini rāda, ka 3 % 
apjoma sasniegšanai 2010. gadā ES vidēji nepieciešami 600 000 pētnieku.

Lai veiktu šādu uzdevumu attiecībā gan uz valsts, gan privātās pētniecības jomu, jāapvieno 
vairāki mērķi:
- palielināt augstāko izglītību ieguvušo personu skaitu un viņu līdzdalību zinātnes 

jomās;
- mobilizēt visu pētniecības nozares cilvēku potenciālu, īpaši sieviešu vidū, kā arī 

starptautiskā līmenī;
- censties samazināt to zinātnieku skaitu, kuri pamet pētniecību, lai darbotos citās 

nozarēs;
- veicināt pētnieku palikšanu ES.

Programma 

„Cilvēki” ir viens no īpašu programmu priekšlikumiem, kas ir turpinājums Komisijas 
priekšlikumam attiecībā uz Septīto pamatprogrammu (2007.–2013. gads). Piedāvātājā 
struktūrā paredzētas četras apjomīgas īpašās programmas – „Sadarbība”, „Idejas”, „Cilvēki” 
un ”Iespējas” – katra no tām atbilst kādam Eiropas pētniecības politikas nozīmīgam mērķim;
turklāt ir paredzēta Piektā īpašā programma saistībā ar Kopīgā pētniecības centra tiešo 
darbību. Īpašajā programmā „Cilvēki” ir likta lietā tā pieredze, kas gūta saistībā ar Marijas 
Kirī vārdā nosaukto pasākumu veikšanu,lai labāk atbilstu apmācības, mobilitātes un pētnieku 
karjeras attīstības vajadzībām.

Ir nodrošināts ievērojams secīgums, taču akcentēti galvenokārt šādi aspekti:
- pastiprināta strukturēšanas iespēja, galvenokārt ieviešot līdzfinansējumu 

reģionālām, valsts mēroga un starptautiskām programmām pasākumu kopumā 
„Mūžizglītība un profesionālā izaugsme”;

- nozares līdzdalība – ir saglabāta Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu ievirze, kam 
raksturīga tā dēvētā „pieeja no apakšas uz augšu”, vēl lielāks akcents tiks likts uz 
mācībām un karjeras attīstību dažādās nozarēs, jo īpaši privātajā sektorā;

- starptautiskā dimensija – līdz ar piešķirtajām stipendijām, kam prasīta obligāta 
atdeve un kas vērstas uz ES pētnieku ieguldījumu mūžizglītībā un karjeras attīstībā, 
tiks paplašināta starptautiskā sadarbība, iekļaujot pētniekus no trešām valstīm.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja atzinīgi vērtē ne vien Septītās pamatprogrammas 
priekšlikumu, bet arī īpašo programmu „Cilvēki”. Investīcijas cilvēku kapitālā ir ļoti svarīgas, 
lai izveidotu uz zināšanām balstītu tautsaimniecību un sabiedrību.
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Pēc STE (Tehnoloģiju un izglītības dienests) datiem, cilvēkresursu krīze ir satraucoša.1 Tāpēc 
ir jādivkāršo pūliņi, lai likvidētu šīs krīzes iemeslus, lai darbs pētniecības jomā ES tiktu 
uzskatīts par interesantu, motivējošu, finansiāli pievilcīgu un pateicīgu.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir gandarīta par Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu turpināšanu, kam ir pastiprināta strukturēšanas iespēja. Komiteja cer, ka šis 
instruments būs valsts investīciju katalizators, jo „valsts investīciju līmenis uz vienu pētnieku 
Eiropā ir krietni mazāks par to, kāds ir ASV, un tāpēc nav pārsteigums, ka saistībā ar pētnieku 
skaitu Eiropā, īpaši valsts sektorā, darba apstākļi un tātad arī rezultāti nav salīdzināmi.
Zinātniekiem, īpaši gados jaunajiem, jāpiedāvā pievilcīga darba samaksa”.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja uzskata, ka pētnieku mobilitāte ir ļoti svarīga 
akadēmisko zināšanu attīstībai. Lai veicinātu jaunus atklājumus, pētnieku grupām visā Eiropā 
jātiekas, lai apmainītos ar idejām un sadarbotos. Turklāt, lai karjera pētniecības jomā Eiropā 
būtu pievilcīgāka un auglīgāka, nepieciešams gan uzlabot mobilitātes juridisko, administratīvo 
pamatu, jo īpaši trešo valstu pētnieku iebraukšanas un uzturēšanās noteikumu uzlabošanu, gan 
labāk saskaņot sociālās aizsardzības sistēmas un citus noteikumus, kas saistīti ar mobilitāti 
īpaši attiecībā uz nodokļiem, kā arī diplomu un kvalifikācijas atzīšanu.

Visbeidzot, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja uzsver, ka Eiropas Komisija ar komitejas 
atbalstu ir atbildīga par īpašās programmas īstenošanu. Komiteja aicina Komisiju paredzēt 
atbilstošu Eiropas Parlamenta līdzdalību, kā ieteikts turpmāk minētajos grozījumos.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts2 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

(4) Šai pamatprogrammai jāpapildina 
dalībvalstīs veiktie pasākumi, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
vispārējiem stratēģiskiem centieniem 
Lisabonā izvirzīto mērķu īstenošanai, jo 
īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, izglītība, 
mācības, konkurētspēja un jauninājumi, 
rūpniecība, veselība, patērētāju aizsardzība, 

(4) Šai pamatprogrammai jāpapildina 
dalībvalstīs veiktie pasākumi, kā arī citas 
Kopienas darbības, kas ir nepieciešamas 
vispārējiem stratēģiskiem centieniem 
Lisabonā izvirzīto mērķu īstenošanai, jo 
īpaši ar papildu darbībām tādās jomās kā 
struktūrfondi, lauksaimniecība, mūžizglītība, 
mācības, konkurētspēja un jauninājumi, 
nodarbinātība, vienlīdzīgas iespējas un 

  
1 „Eiropai nepieciešami vairāk zinātnieku - palielināt cilvēkresursus Eiropas zinātnē un tehnoloģijā”. Augstā 
līmeņa grupas cilvēkresursu jautājumos Eiropas zinātnē un tehnoloģijā ziņojums, grupas priekšsēdētājs José 
Mariano. Eiropas Komisija, 2004. gads.
2 OV vēl nav publicēts.
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nodarbinātība, enerģētika, transports un 
vide.

vienlīdzīga attieksme, atbilstīgi darba 
apstākļi, rūpniecība, veselība, patērētāju 
aizsardzība, nodarbinātība, enerģētika, 
transports un vide.

Pamatojums

Mūžizglītība, īpaši pētniecībā, ir ļoti nozīmīga, jo pētniecībā konstatē pieaugošu tendenci 
pastumt malā pētniekus karjeras vidusposmā, izmantojot priekšlaicīgas vai obligātas 
pensionēšanās shēmas (sk. KOM (2003)436).

Atbilstīgu darba apstākļu nodrošināšana ar visām to tā izrietošajām sekām ir viens no 
svarīgākajiem nosacījumiem pētniecības veicināšanai.

Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme nodarbinātības jomā ir sociālais 
pamatprincips, kas jāpiemēro, lai ar pamatprogrammas palīdzību sasniegtu Lisabonas 
mērķus.

Grozījums Nr. 2 
7. apsvērums

(7) Starptautiskā dimensija ir svarīga 
Eiropas pētniecības un attīstības
cilvēkresursu sastāvdaļa.  Atbilstīgi Līguma 
170. pantam šajā īpašajā programmā var 
piedalīties valstis, kuras šādā nolūkā ir 
noslēgušas vajadzīgos nolīgumus, 
iesaistoties projektos un pamatojoties uz 
abpusēju izdevīgumu, tajā zinātniskai 
sadarbībai var piedalīties trešo valstu un 
starptautisku organizāciju iestādes.  Turklāt 
visos pasākumos, kā arī šajā īpašajā 
programmā paredzētajos pasākumos var 
piedalīties individuāli pētnieki no trešām 
valstīm.

(7) Starptautiskā sadarbība un pētnieku 
gūtā starptautiskā pieredze ir ļoti svarīga 
pētniecībai un attīstībai Eiropā. Atbilstīgi 
Līguma 170. pantam šajā īpašajā programmā 
var piedalīties valstis, kuras šādā nolūkā ir 
noslēgušas vajadzīgos nolīgumus, un 
iesaistoties projektos un pamatojoties uz 
abpusēju izdevīgumu, tajā zinātniskai 
sadarbībai var piedalīties arī trešo valstu un 
starptautisku organizāciju iestādes.  Turklāt 
šīs īpašās programmas visās darbībās, kā 
arī specializētajās darbībās bez jebkāda 
veida diskriminācijas var piedalīties 
individuāli pētnieki no trešām valstīm un 
trešās valstīs dzīvojoši Eiropas pētnieki. 
Pieņemot politiskās nostādnes, kas dotu 
stimulu, uzmanību nedrīkst pievērst tikai 
pētnieku atalgojumam, bet jāņem vērā arī 
viņu darba apstākļi. Jācenšas paātrināt 
trešās valstīs iegūtas profesionālās 
kvalifikācijas savstarpējā atzīšana.
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Pamatojums

Ir svarīgi pievilināt „Eiropas smadzenes”, kas specializēšanās nolūkā izbraukuši no Eiropas 
un kas ir palikuši nodarboties ar pētniecību tajās valstīs, kuras viņus uzņēmušas studiju laikā.

Nedrīkst būt diskriminācija attiecībā uz piedalīšanos programmā. Turklāt, lai pievilinātu 
pētniekus no ārvalstīm, jāpaātrina trešās valstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas 
savstarpējā atzīšana, lai neizmantotu Eiropas pētniecības un tehnoloģiju jomas cilvēka 
potenciālu un nekavētu pētnieku brīvu pārvietošanos Kopienā.

Līdz šim gūtā pieredze liecina, ka it īpaši pētnieki vēlas pārcelties tikai tad, ja ir apstākļi 
atbilst noteiktiem pamatprincipiem, piemēram, attiecībā uz dzīves un darba kvalitāti.

Grozījums Nr. 3
9. apsvērums

(9) Šai pamatprogrammai jāpalīdz sekmēt 
ilgtspējīgu attīstību.

(9) Septītajai pamatprogrammai ir jāpalīdz 
sekmēt ilgtspējīgu attīstību un samazināt 
bezdarbu.

Pamatojums

Jāuzsver ar nodarbinātību saistīto mērķu nozīmīgums.

Grozījums Nr. 4
13. apsvērums

(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai, kā arī, cita starpā, darba 
apstākļiem, darbā pieņemšanas procesa 
pārredzamībai, to pētnieku profesionālajai 
izaugsmei, kuri pieņemti darbā projektos un 
programmās, ko finansē atbilstīgi darbībām 
šajā programmā, kuras pamatprincipu 
kopumu veido Komisijas 2005. gada 
11. marta Ieteikums par Eiropas Hartu par 
pētniekiem un Rīcības kodeksu par pētnieku 
pieņemšanu darbā.

(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai, kā arī, cita starpā, darba 
apstākļiem, sociālajai aizsardzībai, darbā 
pieņemšanas procesa pārredzamībai, to 
pētnieku profesionālajai izaugsmei, kuri 
pieņemti darbā projektos un programmās, ko 
finansē atbilstīgi darbībām šajā programmā, 
kuras pamatprincipu kopumu veido 
Komisijas 2005. gada 11. marta Ieteikums 
par Eiropas Hartu par pētniekiem un Rīcības 
kodeksu par pētnieku pieņemšanu darbā.

Pamatojums

Jāuzsver sociālās aizsardzības nozīmīgums, ņemot vērā to, ka pētnieku ģimenēm bieži ir 
jāsaskaras ar tādām praktiska rakstura problēmām kā veselības aprūpe vai bērnu izglītība 
(bērnu dārzi, mazbērnu novietnes utt.).
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Grozījums Nr. 5
2. pants

Ar īpašo programmu atbalsta darbības sadaļā 
„Cilvēki”, kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprinot 
cilvēka potenciālu Eiropas pētniecības un 
tehnoloģijas jomā. Pasākumus, ar kuriem
atbalsta mācības un profesionālo izaugsmi, 
turpmāk tekstā „Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopums”, pastiprinās, vairāk 
koncentrējot uzmanību uz galvenajiem 
prasmju un karjeras veidošanas aspektiem 
un stiprinot saites ar konkrēto valstu 
sistēmām.

Ar īpašo programmu atbalsta darbības sadaļā 
„Cilvēki”, kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprinot 
cilvēka potenciālu Eiropas pētniecības un 
tehnoloģijas jomā un veicinās zināšanas un 
jauninājumus Eiropā. Darbības, ar kurām
atbalsta mācības un profesionālo izaugsmi, 
turpmāk tekstā „Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību kopums”, pastiprinās, vairāk 
koncentrējot uzmanību uz galvenajiem 
prasmju un karjeras veidošanas aspektiem 
un stiprinot saites ar konkrēto valstu 
sistēmām.

Šo darbību mērķi un vispārīgās nostādnes 
izklāstītas pielikumā.

Šo darbību mērķi un vispārīgās nostādnes ir 
izklāstītas pielikumā.

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, kāds ir vajadzīgais rezultāts no cilvēkresursu paredzētās kvantitatīvas un 
kvalitatīvas veicināšanas. Šādā gadījumā zinātnes atziņu un jauninājumu veicināšana ir 
vissvarīgākais rezultāts, kas rada arī cilvēku prasmju nepārtrauktu uzlabošanu.

Grozījums Nr. 6
4. panta 1. punkts

1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar īpašo 
programmu, veic atbilstoši ētikas 
pamatprincipiem.

1. Visus pētījumus, ko veic saskaņā ar īpašo 
programmu, veic atbilstoši ētikas 
pamatprincipiem un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartai.

Pamatojums

Mērķis ir precizēt, ka jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību harta.

Grozījums Nr. 7
8. pants

1. Komisijai palīdz komiteja. 1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro
vadības procedūru, kas noteikta
Lēmuma 1999/468/EK 4. pantā saskaņā ar 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.
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minētā lēmuma 7. panta 3. punktu.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

4. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā 
paredzētais laikposms ir divi mēneši.

4. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā 
paredzētais laikposms ir divi mēneši.

5. Komisija regulāri informē komiteju par 
īpašās programmas vispārējo norisi, tā 
sniedz informāciju par visām pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbībām, ko finansē 
saskaņā ar šo programmu.

5. Komisija regulāri informē komiteju un 
Eiropas Parlamentu par īpašās programmas 
īstenošanas vispārējo norisi, tā sniedz 
informāciju par riska dalīšanas finanšu 
mehānismu un visām pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbībām, ko finansē 
saskaņā ar šo programmu.

Pamatojums

Apspriežu procedūra, kas paredzēta Padomes Lēmumā 1999/468/EK ir labāka, jo tā Eiropas 
Komisijai paredz to izpildvaru, ko tai piešķir Līgumi. Ja Eiropas Parlamentam kā 
līdztiesīgam likumdevējam nav tiesību izteikties komitoloģijas procedūrā, nav pamata, lai 
šādas tiesības būtu Padomei vai dalībvalstu oficiālajām iestādēm. Piekrišanas procedūra 
Eiropas Parlamentā tradicionāli ir paredzēta Eiropas Parlamentam. 7. pantā noteikti 
ierobežojumi nav pamatoti.

Turklāt Eiropas Parlamentam jābūt pienācīgi informētam par visām PTA darbībām, ko 
finansē saskaņā ar šo programmu.

Riska dalīšanas finanšu mehānisms ir nozīmīga jauna iespēja, ko sniedz šī pamatprogramma, 
un jābūt atsaucei uz to.

Grozījums Nr. 8
Pielikums, Ievads, 1. daļa

Viena no galvenajām konkurences 
priekšrocībām zinātnē un tehnikā ir tajā 
strādājošo cilvēku daudzums un viņu darba 
kvalitāte. Šīs programmas vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir veidot pētniekiem 
pievilcīgāku Eiropu, jo tas ir Eiropas 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības iespēju 
un efektivitātes palielināšanas un Eiropas 
Pētniecības telpas turpmākas konsolidācijas 
un attīstības priekšnosacījums. Tas būtu 
paveicams, veicot visā Eiropā 
pārstrukturēšanu pētniecības mācību 
organizācijā, izpildījumā un kvalitātē, 
pētnieku karjeras aktīvā attīstībā, pētnieku 

Daudzi augsti kvalificēti zinātnieki 
nodrošina Eiropas konkurētspēju. Šīs 
programmas vispārējais stratēģiskais mērķis 
cita starpā ir universitāšu pētniecības 
centru nepārtraukta uzlabošana, lai veidotu
pētniekiem pievilcīgāku Eiropu, jo tas ir 
Eiropas pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
iespēju un efektivitātes palielināšanas un 
Eiropas Pētniecības telpas turpmākas 
konsolidācijas un attīstības 
priekšnosacījums.  Tas būtu paveicams, 
veicot visā Eiropā pārstrukturēšanu 
pētniecības mācību organizācijā, izpildījumā 
un kvalitātē, pētnieku karjeras aktīvā 
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zināšanu apmaiņā starp nozarēm un 
pētniecības organizācijām un aktīvā sieviešu 
iesaistīšanā pētniecībā un attīstībā.

attīstībā, pētnieku zināšanu apmaiņā starp 
nozarēm un pētniecības organizācijām, 
veicinot praksi, kas ietver zināšanu 
nodošanu no akadēmiskās vides 
rūpnieciskajai videi un otrādi, un sieviešu 
un jaunu pētnieku aktīvā iesaistīšanā 
pētniecībā un attīstībā.

Pamatojums

Pētnieki ir cilvēki, nevis tikai „cilvēkresursi”, kuru mērķis ir panākt iespējami augstāko 
līmeni attiecībā uz viņu „daudzumu un kvalitāti”. Tas jāatspoguļo arī formulējumā.
Daudzās nozarēs uzņēmumos veikto pētījumu projektiem joprojām ir zemāks statuss, un līdz 
ar to akadēmiskie pētnieki, kas strādā uzņēmumos, netiek uzskatīti par nopietniem 
kandidātiem akadēmiskai karjerai.

Universitāšu pētniecības centri ne tikai var būt galvenais regulējošais mehānisms mūsdienīgu 
zināšanu ieguvē un izplatīšanā, bet tiem tādiem ir arī jābūt. Viena no visraksturīgākajām 
universitāšu pētniecības centru priekšrocībām ir iespēja saņemt finansējumu no valsts, 
privātajām organizācijām un uzņēmumiem, lai veiktu attiecīgus pētījumus. Iegūtās zināšanas 
var izplatīt universitātēm un sadarbības privātajām organizācijām.

Grozījums Nr. 9
Pielikums, Ievads, 2. daļa

Programmu īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkos, galvenokārt ieviešot 
konsekventu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, kas paredzēts 
pētniekiem visos profesionālās darbības 
posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei.  Starpvalstu un 
starpnozaru mobilitāte, dažādās nozarēs un 
valstīs iegūtās pieredzes atzīšana un 
piemēroti darba apstākļi ir svarīgākie 
elementi Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumā. 

Programmu īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkos, galvenokārt ieviešot 
konsekventu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību kopumu, kas paredzēts pētniekiem 
visos profesionālās darbības posmos no 
sākotnējās pētnieku sagatavošanas līdz 
mūžizglītībai un profesionālai izaugsmei.  
Starpvalstu un starpnozaru mobilitāte, 
dažādās nozarēs un valstīs iegūtās pieredzes 
un profesionālās kvalifikācijas atzīšana un 
piemēroti darba apstākļi ir svarīgākie 
elementi Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību kopumā. 

Pamatojums

Lai programmā varētu piedalīties pētnieki no trešām valstīs, ir noteikti jāveic pasākumi, lai 
atzītu profesionālo kvalifikāciju, ko viņi ir ieguvuši šajās valstīs. Ar Marijas Kirī vārdā 
nosaukto darbību kopumu jāveicina arī tādi darba apstākļi, kuros būtu ņemta vērā ne tikai 
dzimumu vienlīdzība, bet arī vajadzība apvienot darbu un ģimenes dzīvi.
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Grozījums Nr. 10
Pielikums, Ievads, 5. daļa

Starptautiskā dimensija ir svarīga Eiropas 
pētniecības un attīstības cilvēkresursu 
sastāvdaļa, un tā tiks ņemta vērā karjeras 
veidošanā, kā arī stiprinot un bagātinot 
starptautisko sadarbību un piesaistot Eiropai 
pētniecības talantus.  Starptautiskā dimensija 
būs iekļauta visos Marijas Kirī vārdā 
nosauktajos pasākumos, un turklāt tā būs arī 
neatkarīgu pasākumu sastāvdaļa.  

Starptautiskā dimensija ir svarīga Eiropas 
pētniecības un attīstības cilvēkresursu 
sastāvdaļa, un tā tiks ņemta vērā karjeras 
veidošanā, kā arī stiprinot un bagātinot 
starptautisko sadarbību un piesaistot Eiropai 
pētniecības talantus, šim nolūkam 
nodrošinot pienācīgus stimulus.
Starptautiskā dimensija būs iekļauta visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās, un 
turklāt tā būs arī neatkarīgu darbību
sastāvdaļa.  

Pamatojums

Līdz šim gūtā pieredze liecina, ka it īpaši pētnieki vēlas pārcelties tikai tad, ja ir apstākļi 
atbilst noteiktiem pamatprincipiem, piemēram, attiecībā uz dzīves un darba kvalitāti.

Grozījums Nr. 11
Pielikums, Ievads, 6. daļa

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi. 
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos
un salīdzinoši novērtējot dzimumu 
līdzdalību (mērķis ir vismaz 40% sieviešu 
līdzdalības).  Turklāt tiks noteikti pasākumi, 
lai nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba 
un personīgās dzīves līdzsvaru un atvieglotu
pētniecības darbu uzsākšanu pēc 
pārtraukuma. Bez tam gadījumos, kad tas ir 
būtiski, saistībā ar darbībām šajā īpašajā 
programmā tiks ņemti vērā apsvērumi par 
veicamā pētījuma un tā potenciālā 
pielietojuma ētiskajiem, sociālajiem, 
tiesiskajiem un plašākiem kultūras 
aspektiem, kā arī zinātnes un tehnoloģiju 
attīstības un paredzamās attīstības sociāli 
ekonomiskā ietekme.  

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi. 
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās un 
salīdzinoši novērtējot dzimumu līdzdalību 
(mērķis ir vismaz 40% sieviešu līdzdalības).  
Turklāt tiks izstrādātas darbības, lai 
novērstu šķēršļus mobilitātei, nodrošinātu 
pētniekiem piemērotu darba un personīgās 
dzīves līdzsvaru, paredzot palīdzību 
pētnieku ģimenēm un palīdzot atvieglot
pētniecības darbu uzsākšanu pēc 
pārtraukuma.  Turklāt gadījumos, kad tas ir 
būtiski, saistībā ar darbībām šajā īpašajā 
programmā tiks ņemti vērā apsvērumi par 
veicamā pētījuma un tā potenciālā 
pielietojuma ētiskajiem, sociālajiem, 
tiesiskajiem un plašākiem kultūras 
aspektiem, kā arī zinātnes un tehnoloģiju 
attīstības un paredzamās attīstības sociāli 
ekonomiskā ietekme. 
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Pamatojums

Jāuzsver sociālās aizsardzības nozīmīgums, ņemot vērā to, ka pētnieku ģimenēm bieži ir 
jāsaskaras ar tādām praktiska rakstura problēmām kā veselības aprūpe vai bērnu izglītība 
(bērnu dārzi, mazbērnu novietnes utt.).

Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām jābūt tādām, lai novērstu visas grūtības, kas 
varētu traucēt pētniekiem iesaistīties pētniecībā, uzturoties ārzemēs.

Grozījums Nr. 12
Pielikums, Ievads, 7. daļa

Lai pilnībā izmantotu Eiropas potenciālu un 
padarītu Eiropu pētniekiem pievilcīgāku, 
izmantojot Marijas Kirī vārdā nosaukto
pasākumu kopumu, tiks radīta sinerģija ar 
citām darbībām gan Kopienas pētniecības 
politikā, gan arī citās Kopienas politikas 
jomās, piemēram, izglītībā, kohēzijā un 
nodarbinātībā. Tāpat ir iecerēts panākt šāda 
veida sinerģiju ar valsts un starptautiskiem
pasākumiem.

Lai pilnībā izmantotu Eiropas potenciālu un 
padarītu Eiropu pētniekiem pievilcīgāku, 
izmantojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
darbību kopumu, tiks radīta sinerģija ar 
citām darbībām gan Kopienas pētniecības 
politikā, gan arī citās Kopienas politikas 
jomās, piemēram, izglītībā, kohēzijā un 
nodarbinātībā. Ir arī iecerēts panākt šāda 
veida sinerģiju ar valsts, reģionālām un 
starptautiskām darbībām, īpaši lai panāktu 
reģionālu kohēziju, ņemot vērā vajadzību 
piesaistīt pētniekus mazāk attīstītiem 
reģioniem, lai varētu izstrādāt to attīstības 
stratēģiju vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Pamatojums

Jāizvairās no tā, ka pieaugušais pieprasījums pēc augsti kvalificētiem pētniekiem notiktu uz 
vismazāk attīstīto reģionu rēķina.

Grozījums Nr. 13
Pielikums, Darbības, Pētnieku sākotnējās apmācības, 5. daļas 3.a un 3.b aizzīme (jaunas)

• darbības, ko īsteno sadarbībā ar trešām 
valstīm, lai apmācītu pētniekus karjeras 
sākumā,

• palīdzības sniegšana, lai reklamētu 
pētnieku publikācijas, pētījumus un 
grāmatas ar nolūku izplatīt zināšanas 
un atbalstīt pētnieku teorētisko un 
zinātnisko izaugsmi.
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Pamatojums

Ir jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, lai tai būtu pievienotā vērtība Eiropas pētnieku 
apmācībā karjeras sākumā.

Ir īpaši jāatbalsta pētnieku, it īpaši jauno pētnieku, teorētisko un zinātnisko uzskatu 
publicēšana, jo tas ne tikai veicinātu jaunus uzskatus, bet arī radītu atbilstošus apstākļus 
radošai zinātniskai sacensībai.

Grozījums Nr. 14
Pielikums, Darbības, Mūžizglītība un profesionālā izaugsme, 2. daļa

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pasākums, 
ir jābūt vismaz četru gadu pilna laika
pētnieka darba pieredzei, jo šis pasākums ir 
paredzēts mūžizglītībai un profesionālajai 
izaugsmei, tomēr tiek pieņemts, ka parasti 
pētniekiem ir ilgāka pieredze.

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šī darbība, ir 
jābūt vismaz četru gadu pētnieka darba 
pieredzei, jo šī darbība ir paredzēta
mūžizglītībai un profesionālajai izaugsmei, 
tomēr tiek pieņemts, ka parasti pētniekiem ir 
ilgāka pieredze.

Pamatojums

Prasīt četru gadu pilna laika pētnieka darba pieredzi ir pārāk ierobežojošs noteikums, 
piemēram, gadījumos, kad pētnieks vienlaikus nopietni darbojas gan akadēmiskajā, gan 
profesionālajā jomā.

Grozījums Nr. 15
Pielikums, Darbības, Starptautiskā dimensija, 2. daļas i) apakšpunkts

i) starptautiskas stipendijas, kuras piešķirs, 
obligāti pieprasot atgriešanos, 
pieredzējušiem pētniekiem saistībā ar 
mūžizglītību un zināšanu dažādošanu, lai 
iegūtu jaunas prasmes un zināšanas;

i) pienācīgi finansētas starptautiskas 
stipendijas, kuras piešķirs, obligāti pieprasot 
atgriešanos Eiropas Savienībā, 
pieredzējušiem pētniekiem saistībā ar 
mūžizglītību un zināšanu dažādošanu, kā arī 
pētniekiem karjeras sākumā, lai viņi varētu 
iegūt jaunas prasmes un zināšanas;

Pamatojums

Mobilitāti bieži vien ierobežo finansējuma nepietiekamība neatkarīgi no tā, vai runa ir par 
mācību stipendijām vai piemaksām atgriežoties vai atkārtotai integrācijai, īpaši pētniekiem 
karjeras vidusposmā vai beigās. Tādiem pašiem stipendiju piešķiršanas noteikumiem jābūt 
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jauniem pētniekiem, lai viņi varētu pilnveidoties un atgriezties kā augsti kvalificēti pētnieki.

Nedrīkstētu prasīt, lai pētnieki atgrieztos tikai savā izcelsmes valstī. Tieši otrādi — viņiem 
jābūt iespējai pirms atgriešanās uz jebkuru Eiropas Savienības dalībvalsti papildināt savu 
pieredzi.

Grozījums Nr. 16
Pielikums, Darbības, Starptautiskā dimensija, 2. daļas ii) apakšpunkts

ii) atgriešanās un reintegrācijas pabalstu
pieredzējušiem pētniekiem pēc 
starptautiskās pieredzes iegūšanas. Šajā 
pasākumā paredzēts atbalstīt dalībvalstu un 
asociēto valstu pētnieku darbības tīklā, lai 
informētu par norisēm Eiropas Pētniecības 
telpā un iesaistītu viņus šajās norisēs.

ii) pienācīgi finansētus atgriešanās un 
reintegrācijas pabalstus pieredzējušiem 
pētniekiem un pētniekiem karjeras sākumā 
pēc starptautiskās pieredzes iegūšanas. Šajā 
darbībā paredzēts atbalstīt dalībvalstu un 
asociēto valstu pētnieku darbības tīklā, lai 
informētu par norisēm Eiropas Pētniecības 
telpā un iesaistītu viņus šajās norisēs, kā arī 
stimulus, lai atgrieztos pētnieki, kuri strādā 
ārpus Eiropas.

Pamatojums

Mobilitāti bieži vien ierobežo finansējuma nepietiekamība neatkarīgi no tā, vai runa ir par 
mācību stipendijām vai piemaksām atgriežoties vai atkārtotai integrācijai, īpaši pētniekiem 
karjeras vidusposmā vai beigās. Tādiem pašiem stipendiju piešķiršanas noteikumiem jābūt 
jauniem pētniekiem, lai viņi varētu pilnveidoties un atgriezties kā augsti kvalificēti pētnieki.
Eiropas diasporas pētnieki jāmudina atgriezties Eiropā.

Grozījums Nr. 17
Pielikums, Darbības, Starptautiskā dimensija, 3. daļas i) apakšpunkts

i) starptautiskas stipendijas augsti kvalificētu 
trešo valstu pētnieku piesaistīšanai 
dalībvalstīm un asociētajām valstīm, lai 
uzlabotu zināšanas un izveidotu augsta 
līmeņa kontaktus.  Jaunattīstības valstu un 
„jaunās ekonomikas” valstu pētnieki var 
izmantot atbalstu atgriešanās posmam.  Tiks 
atbalstītas arī trešo valstu pētnieku darbības 
tīkla sistēmā dalībvalstīs vai asociētajās 
valstīs, lai strukturētu un attīstītu kontaktus 
ar saviem izcelsmes valsts reģioniem;

i) starptautiskas stipendijas augsti kvalificētu 
trešo valstu pētnieku piesaistīšanai 
dalībvalstīm un asociētajām valstīm, lai 
uzlabotu zināšanas un izveidotu augsta 
līmeņa kontaktus.  Jaunattīstības valstu un 
„jaunās ekonomikas” valstu pētnieki var 
izmantot atbalstu atgriešanās posmam. Tiks 
atbalstītas arī trešo valstu pētnieku darbības 
tīkla sistēmā dalībvalstīs vai asociētajās 
valstīs, lai strukturētu un attīstītu kontaktus 
ar saviem izcelsmes valsts reģioniem, un 
stimuli, lai mudinātu labus pētniekus no 
visas pasaules pārcelties uz Eiropu;
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Pamatojums

Ir jādod stimuls, lai mudinātu pētniekus pārcelties uz Eiropu vai atgriezties Eiropā.

Grozījums Nr. 18
Pielikums, Darbības, Starptautiskā dimensija, 3. daļas ii) apakšpunkta –1. aizzīme (jauna)

• kandidātvalstīs,

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt šo valstu privileģēto stāvokli saistībā ar partnerību.

Grozījums Nr. 19
Pielikums, Darbības, Īpaši pasākumi

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus 
izveidošanu pētniekiem, ir jāievieš 
saskaņotu pasākumu kopums, lai novērstu 
šķēršļus mobilitātei un uzlabotu pētnieku 
karjeras iespējas Eiropā.  Šo pasākumu
mērķis jo īpaši ir palielināt ieinteresēto 
personu un pārējās sabiedrības izpratni, cita 
starpā izmantojot arī Marijas Kirī vārdā 
nosauktās balvas, veicināt un atbalstīt 
darbības dalībvalstu līmenī un papildināt 
Kopienas pasākumus.

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus 
izveidošanu pētniekiem, ir jāievieš 
saskaņotu darbību kopums, lai novērstu 
šķēršļus profesionālajai mobilitātei, īpaši 
sociālās aizsardzības un nodokļu jomā, kas 
bieži vien ir bremzējošs faktors, un uzlabotu 
pētnieku karjeras iespējas Eiropā, kas arī 
nozīmē, ka viņiem jānodrošina atbilstoši 
finansiālie un darba samaksas noteikumi, 
kā arī atbilstošs sociālās drošības režīms.
Šo darbību mērķis jo īpaši ir palielināt 
ieinteresēto personu un pārējās sabiedrības 
izpratni, cita starpā izmantojot arī Marijas 
Kirī vārdā nosauktās balvas, veicināt un 
atbalstīt rīcību dalībvalstu līmenī un 
papildināt Kopienas darbības.

Pamatojums

Nodokļu sistēmas un sociālās aizsardzības atšķirības dalībvalstīs var būt mobilitātes šķērslis, 
tāpēc ir nepieciešami saskaņoti pasākumi. Tā kā darba samaksa ir pats pamanāmākais 
profesionālās atzīšanas aspekts, ir svarīgi nodrošināt cilvēka cienīgus un pievilcīgus 
ienākumus, tā, lai izraisītu interesi par pētnieka karjeru.
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