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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

V marci 2002 si Európska rada v Barcelone stanovila cieľ do roku 2010 zvýšiť celkovú 
úroveň výdavkov na inováciu, výskum a rozvoj na 3 % svojho HDP. Na to, aby rámcový 
program dosiahol tento cieľ, ktorý tiež predstavuje veľký problém, je predovšetkým potrebné, 
aby mal európsky výskum dostatočné ľudské zdroje . Podľa odhadov potrebuje EÚ na 
dosiahnutie cieľa 3 % v roku 2010 priemerne o 600 000 výskumných pracovníkov viac.

Na riešenie takejto otázky, ktorá sa týka tak verejného, ako aj súkromného výskumu, sa musia 
skombinovať jednotlivé ciele:
- zvýšiť počet absolventov vysokých škôl a podiel absolventov vo vedeckých 

oblastiach; 
- na medzinárodnej úrovni zmobilizovať všetok ľudský potenciál v oblasti výskumu, 

najmä medzi ženami;
- snažiť sa znížiť počet vedcov, ktorí opúšťajú výskum kvôli iným činnostiam;
- podporovať výskumných pracovníkov, aby zostali v EÚ.

Program

Ľudia je jedným z piatich návrhov osobitných programov, ktoré vychádzajú z návrhu Komisie 
na siedmy rámcový program (2007-2013). Predložená štruktúra obsahuje štyri hlavné 
osobitné programy – Spolupráca, Myšlienky, Ľudia a Kapacity, z ktorých každý zodpovedá 
hlavnému cieľu európskej výskumnej politiky; okrem toho je naplánovaný piaty osobitný 
program, ktorý sa týka priamych činností Spoločného výskumného centra. Osobitný program 
Ľudia vychádza zo skúseností získaných pri realizácii akcií Marie Curie reagujúcich na 
potreby výskumných pracovníkov týkajúce sa odborného vzdelávania, mobility a 
profesionálneho rastu.

Aj keď ponúkajú pomerne značnú kontinuitu, silnejší dôraz sa kladie na nasledujúce aspekty:
- zvýšený štrukturálny účinok, napríklad zavedením spolufinancovania regionálnych, 

vnútroštátnych a medzinárodných programov v rámci akčnej línie „celoživotné 
vzdelávanie a profesionálny rozvoj”;

- účasť priemyslu: pri súčasnom zachovaní charakteru akcií Marie Curie „zdola 
nahor“ sa silnejší dôraz kladie na odborné vzdelávanie a profesionálny rast v rôznych 
sektoroch, najmä v súkromnom sektore;

- medzinárodný rozmer: Okrem zahraničných štipendií s povinným návratom 
zameraných na prínos k celoživotnému vzdelávaniu a profesionálny rast výskumných 
pracovníkov EÚ sa ďalej rozširuje medzinárodná spolupráca s výskumnými 
pracovníkmi z tretích krajín.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci víta nielen návrh siedmeho rámcového programu, ale 
aj osobitný program Ľudia. Investície vložené do ľudského kapitálu sú podstatné na 
dosiahnutie hospodárstva a spoločnosti založených na vedomostiach.
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Podľa STE1 je kríza ľudských zdrojov alarmujúca. Je preto potrebné zdvojnásobiť úsilie na 
odstránenie dôvodov tejto krízy takým spôsobom, aby sa práca v oblasti výskumu v EÚ 
považovala za zaujímavú, motivujúcu, finančne atraktívnu a uspokojujúcu.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci s uspokojením víta pokračovanie akcií Marie Curie s 
výraznou štrukturalizáciou. Dúfa, že tento nástroj urýchli verejné investície, keďže „úroveň 
verejného financovania na jedného výskumného pracovníka v Európe je oveľa menšia ako v 
Spojených štátoch a nie je preto prekvapujúce, že v porovnaní s počtom európskych 
výskumných pracovníkov, najmä vo verejnom sektore, nie sú pracovné podmienky, a teda ani 
výsledky, porovnateľné.  Vedcom a najmä mladým treba ponúknuť príťažlivejšie platy.“

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa domnieva, že pre zlepšenie úrovne vedeckých 
vedomosti je najdôležitejšia mobilita výskumných pracovníkov. S cieľom podporiť nové 
objavy sa musia vedecké tímy celej Európy stretávať, vymieňať si nápady a spolupracovať. 
Okrem toho, aby bola výskumná kariéra v Európe príťažlivejšia a produktívnejšia treba na 
jednej strane zlepšiť právny, regulačný a administratívny rámec v oblasti mobility, najmä 
podmienky vstupu a pobytu výskumných pracovníkov z tretích krajín a na druhej strane lepšie 
koordinovať systémy sociálnej ochrany a iné mechanizmy spojené s mobilitou, najmä v 
oblasti zdaňovania a uznávania diplomov a kvalifikácií.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci zdôrazňuje, že Európska komisia je zodpovedná za 
uplatňovanie osobitného programu s pomocou niektorého výboru.  Povzbudzuje ju v tom, aby 
zvážila primeranú účasť Európskeho parlamentu, ako sa navrhuje v nasledovných 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4

(4) Siedmy rámcový program by mal 
dopĺňať činnosti vykonávané členskými 
štátmi, ako aj ďalšie akcie Spoločenstva, 
ktoré sú potrebné na celkové strategické 
úsilie v rámci realizácie lisabonských cieľov, 

Siedmy rámcový program by mal dopĺňať 
činnosti vykonávané členskými štátmi, ako 
aj ďalšie akcie Spoločenstva, ktoré sú 
potrebné na celkové strategické úsilie 
v rámci realizácie lisabonských cieľov, a to 

  
1 V Európe potrebujeme viac vedcov - Zvýšiť ľudské zdroje v oblasti vedy a technológie v Európe. Správa 
Skupiny na vysokej úrovni o ľudských zdrojoch pre vedu a technológiu v Európe, ktorej predsedá pán José 
Mariano. Európska komisia, 2004.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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a to najmä činnosti súvisiace so 
štrukturálnymi fondmi, 
poľnohospodárstvom, vzdelaním, odborným 
vzdelávaním, konkurencieschopnosťou a 
inováciou, priemyslom, zamestnanosťou, 
energetikou, zdravím, ochranou spotrebiteľa, 
dopravou a životným prostredím.

najmä činnosti súvisiace so štrukturálnymi 
fondmi, poľnohospodárstvom, vzdelaním, 
celoživotným odborným vzdelávaním, 
konkurencieschopnosťou a inováciou, 
zamestnanosťou, rovnosťou šancí 
a rovnakým zaobchádzaním, 
zabezpečovaním primeraných pracovných 
podmienok, priemyslom, zamestnanosťou, 
energetikou, zdravím, ochranou spotrebiteľa, 
dopravou a životným prostredím.

Odôvodnenie

Celoživotné odborné vzdelávanie je dôležité, najmä v oblasti výskumu kde zaznamenávame 
rastúcu tendenciu ukončiť pracovný pomer výskumných pracovníkov uprostred kariéry 
prostredníctvom systémov predčasného alebo povinného odchodu do dôchodku (pozri 
KOM(2003)436).

Zabezpečovanie primeraných pracovných podmienok so všetkým, čo s tým súvisí, predstavuje 
jednu z najdôležitejších výziev podpory výskumu.

Rovnosť šancí a rovnaké zaobchádzanie v oblasti zamestnania sú základnými spoločenskými 
zásadami, ktoré sa musia uplatňovať, aby sa splnili lisabonské ciele, ku ktorých dosiahnutiu 
má prispieť rámcový program.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Charakteristickou črtou ľudských 
zdrojov v oblasti európskeho výskumu a 
vývoja je ich medzinárodný rozmer. Ako sa 
uvádza v článku 170 Zmluvy, tento osobitný 
program je otvorený pre krajiny, ktoré v 
tomto zmysle uzavreli potrebné zmluvy, 
avšak na projektovej úrovni, s prihliadnutím 
na vzájomnú prospešnosť, je otvorený aj pre 
subjekty z tretích krajín a medzinárodné 
organizácie zaoberajúce sa spoluprácou v 
oblasti vedy. Okrem toho sú všetky akcie, 
ako aj špecializované akcie v tomto 
osobitnom programe otvorené aj pre 
jednotlivých výskumníkov z tretích krajín.

(7) Zásadný význam pre európsky výskum 
a vývoj má medzinárodná spolupráca 
výskumných pracovníkov. Ako sa uvádza v 
článku 170 Zmluvy, tento osobitný program 
je otvorený pre krajiny, ktoré v tomto 
zmysle uzavreli potrebné zmluvy,  avšak na 
projektovej úrovni, s prihliadnutím na 
vzájomnú prospešnosť, je otvorený aj pre 
subjekty z tretích krajín a medzinárodné 
organizácie zaoberajúce sa spoluprácou 
v oblasti vedy.  Okrem toho sú všetky akcie, 
ako aj špecializované akcie v tomto 
osobitnom programe otvorené bez 
akejkoľvek formy diskriminácie aj pre 
jednotlivých výskumníkov z tretích krajín a 
európskych výskumníkov žijúcich v tretích 
krajinách. Prijatie politiky poskytujúcej 
stimuly by sa nemalo sústrediť iba na 
odmeňovanie výskumných pracovníkov, ale 
aj na ich pracovné podmienky. Na tento 
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účel sa musí vyvinúť úsilie o vzájomné 
uznávanie dokladov o odbornej kvalifikácii 
získaných v tretích krajinách.

Odôvodnenie

Je dôležité pritiahnuť „európske mozgy“ , ktoré opustili Európu, aby sa špecializovali a ktoré 
venujú sa výskumu v krajinách, ktoré ich prijali počas univerzitných štúdií.

Účasť na programe nesmie niesť žiadne znaky diskriminácie. Na prilákanie zahraničných
výskumných pracovníkov sa musí okrem toho urýchliť vzájomné uznávanie dokladov 
o odbornej kvalifikácii získaných v tretích krajinách, s cieľom využiť ľudský potenciál 
v oblasti výskumu a technológií v Európe a neobmedziť voľný pohyb výskumníkov v rámci 
Spoločenstva.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že najmä výskumní pracovníci sú ochotní zmeniť svoje 
pôsobisko iba vtedy, ak sú splnené základné podmienky ako kvalita životných podmienok 
a kvalita pracovného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9

(9) Rámcový program by mal prispieť 
k podpore trvalo udržateľného rozvoja. 

(9) Rámcový program by mal prispieť 
k podpore trvalo udržateľného rozvoja
a k znižovaniu nezamestnanosti.

Odôvodnenie

Je potrebné zvýrazniť význam cieľa zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 13

(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť 
rovnoprávnosti pohlaví a okrem iného aj 
pracovným podmienkam, transparentnosti 
náborových procesov a profesionálnemu 
rastu výskumných pracovníkov 
angažovaných v rámci projektov a 
programov financovaných v súvislosti s 
akciami tohto programu, na ktorý sa 
vzťahuje referenčný rámec odporúčania
Komisie z 11. marca 2005 o Európskej 
charte pre výskumných pracovníkov a o 
pravidlách náboru výskumných 

(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť 
rovnoprávnosti pohlaví ako aj pracovným 
podmienkam, sociálnej ochrane, 
transparentnosti náborových procesov 
a možnostiam profesionálneho rastu 
výskumných pracovníkov zamestnávaných
v rámci projektov a programov 
financovaných v súvislosti s akciami tohto 
programu, na ktoré sa vzťahuje odporúčanie
Komisie z 11. marca 2005 o Európskej 
charte pre výskumných pracovníkov a o 
pravidlách náboru výskumných 
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pracovníkov. pracovníkov.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť význam sociálnej ochrany rodín výskumných pracovníkov, ktoré často 
bojujú s problémami praktického charakteru, ako napr. zdravotná starostlivosť či 
navštevovanie školy deťmi (detské jasle, škôlky, atd.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2

Osobitný program podporuje činnosti 
vzťahujúce sa na program „Ľudia” a 
kvantitatívne a kvalitatívne posilňuje ľudský 
potenciál vo výskume a technike v Európe. 
Činnosti na podporu vzdelávania 
a profesionálneho rastu výskumných 
pracovníkov označované ako akcie „Marie 
Curie“ sa zintenzívnia a vo výraznejšej 
miere zamerajú na kľúčové aspekty rozvoja 
schopností a profesionálneho rastu 
pracovníkov a na posilnenie prepojení 
s vnútroštátnymi systémami.

Osobitný program „Ľudia” podporuje 
činnosti na kvantitatívne a kvalitatívne
posilňovanie ľudského potenciálu vo 
výskume a technike v Európe, ako aj 
činnosti na šírenie poznatkov a inovácie.
Činnosti na podporu vzdelávania 
a profesionálneho rastu výskumných 
pracovníkov označované ako akcie „Marie 
Curie“ sa zintenzívnia a vo výraznejšej 
miere zamerajú na kľúčové aspekty rozvoja 
schopností a profesionálneho rastu 
pracovníkov a na posilnenie prepojení 
s vnútroštátnymi systémami.

Ciele a všeobecná charakteristika týchto 
činností sú uvedené v prílohe.

Ciele a všeobecná charakteristika týchto 
činností sú uvedené v prílohe.

Odôvodnenie

Musí sa konkrétne poukázať na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť pomocou perspektívy 
kvantitatívneho a kvalitatívneho posilňovania ľudského potenciálu. Najdôležitejším výsledkom 
je v danom prípade podpora stavu vedeckého poznania a inovácie, ktorá vedie k sústavnému 
zlepšovaniu ľudských schopností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 1

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa musia 
vykonávať v súlade so základnými zásadami 
etiky. 

1. Všetky výskumné činnosti uskutočňované 
v rámci osobitného programu sa musia 
vykonávať v súlade so základnými zásadami 
etiky a Charty základných práv Európskej 
únie. 

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je spresniť, že Charta základných práv 
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Európskej únie sa musí dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 8

1. Komisii pomáha výbor. 1. Komisii pomáha výbor.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňuje 
riadiaci postup stanovený v článku 4
rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s 
článkom 7 ods. 3 tohto rozhodnutia.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú 
články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú 
články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú 
články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

4. Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 
rozhodnutia 1999/468/ES je dvojmesačná.

4. Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 
rozhodnutia 1999/468/ES je dvojmesačná.

5. Komisia pravidelne informuje výbor o 
celkovom napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu informácie o 
postupe všetkých akcií vedecko-technického 
rozvoja financovaných z tohto programu.

5. Komisia pravidelne informuje výbor a 
Európsky parlament o celkovom 
napredovaní realizácie osobitného programu 
a poskytuje im informácie o možnosti 
financovania na základe rozdelenia rizika
ako aj o postupe všetkých akcií vedecko-
technického rozvoja financovaných z tohto 
programu.

Odôvodnenie

Uprednostňuje sa konzultačný postup stanovený rozhodnutím Rady 1999/468/ES, pretože 
Európskej komisii ponecháva výkonné právomoci, ktoré jej pripisujú zmluvy. Ak sa Európsky 
parlament ako spoluzákonodarca nemôže vyjadriť v postupe komitológie, nie je dôvod, aby 
túto možnosť mala Rada alebo oficiálne orgány členských štátov. Postup súhlasu je tradičnou 
formou postupu Európskeho parlamentu. Obmedzenie článku 7 nie je opodstatnené.

Okrem toho musí byť Európsky parlament riadne informovaný o všetkých akciách vedecko-
technického rozvoja financovaných v rámci programu.

Možnosti financovania na základe rozdelenia rizika sú dôležitým nástrojom, ktorý rámcový 
program prináša a musí sa na ne poukázať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha úvod pododsek 1

Jednou z hlavných konkurenčných
predností vo vede a technike je množstvo a 
kvalita ľudských zdrojov. Nevyhnutným 
predpokladom rastúcej európskej kapacity a 
výkonnosti v oblasti výskumu a technického 

Konkurenčnou výhodou Európy je množstvo 
a kvalita výskumných pracovníkov.
Nevyhnutným predpokladom rastúcej 
európskej kapacity a výkonnosti v oblasti 
výskumu a technického rozvoja, 
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rozvoja, konsolidácie a ďalšieho rozvoja 
Európskeho výskumného priestoru a 
celkovým strategickým cieľom tohto 
programu je zvýšiť príťažlivosť Európy pre 
výskumných pracovníkov. Tento cieľ možno 
dosiahnuť významnou štrukturalizáciou v 
rámci organizácie, realizácie a kvality 
odborného vzdelávania vo výskume, 
aktívneho kariérneho vývoja výskumných 
pracovníkov, odovzdávania vedomostí 
prostredníctvom výskumných pracovníkov 
medzi sektormi a výskumnými 
organizáciami a výraznej účasti žien vo 
výskume a vývoji.

konsolidácie a ďalšieho rozvoja Európskeho 
výskumného priestoru a celkovým 
strategickým cieľom tohto programu je 
zvýšiť príťažlivosť Európy pre výskumných 
pracovníkov prostredníctvom, okrem iného,
sústavnej podpory univerzitných 
výskumných centier. Tento cieľ možno 
dosiahnuť významnou štrukturalizáciou v 
rámci organizácie, realizácie a kvality 
odborného vzdelávania vo výskume, 
aktívneho kariérneho vývoja výskumných 
pracovníkov, odovzdávania vedomostí 
prostredníctvom výskumných pracovníkov 
medzi sektormi a výskumnými 
organizáciami podporujúc prepojenia medzi 
univerzitou a podnikom a výraznej účasti 
žien mladých výskumných pracovníkov vo 
výskume a vývoji.

Odôvodnenie

Vedeckí pracovníci sú ľudia, a teda formulácia „množstvo a kvalita ľudských zdrojov“ nie je 
namieste.

V mnohých oblastiach sú výskumné projekty uskutočňované podnikmi aj naďalej považované 
za menej hodnotné do takej miery, že univerzitní výskumní pracovníci často nie sú považovaní 
za vážnych kandidátov na postup na univerzitnej pôde.

Univerzitné výskumné centrá môžu a musia byť najdôležitejšími centrálami tvorby a ďalšieho 
šírenia súčasných vedeckých poznatkov. Jednou z najcharakteristickejších čŕt univerzitných 
výskumných centier je možnosť získavania finančných prostriedkov od štátu a od súkromných 
subjektov prostredníctvom uskutočňovania štúdií. Získané poznatky sa môžu následne 
podávať ďalej tak v rámci univerzity, ako aj spolupracujúcemu subjektu zo súkromnej sféry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha úvod odsek 2

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií do ľudí, 
predovšetkým prostredníctvom súboru
koherentných „akcií Marie Curie”, so 
zameraním na výskumných pracovníkov vo 
všetkých štádiách kariéry, počnúc 
základným odborným vzdelávaním vo 
výskume až po rozvoj kariéry a celoživotné 
vzdelávanie. Kľúčovými prvkami celého 
súboru „akcií Marie Curie” sú nadnárodná 
a medzisektorová mobilita, uznávanie 
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sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok.

skúseností nadobudnutých v rôznych 
sektoroch a krajinách a získaných 
odborných kvalifikácií, ako aj 
zabezpečovanie primeraných pracovných 
podmienok.

Odôvodnenie

Aby sa umožnila účasť výskumných pracovníkov z tretích krajín, je bezpodmienečne nutné 
prijať opatrenia na uznávanie odborných kvalifikácií získaných z týchto krajinách. Navyše 
musia „akcie Marie Curie” podporovať vytváranie pracovných podmienok, ktoré zohľadnia 
nielen rovnosť pohlaví, ale aj nevyhnutnosť zosúladenia pracovného a súkromného života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha úvod odsek 5

Program sa bude zameriavať na 
medzinárodný rozmer ako základný 
komponent ľudských zdrojov vo výskume a 
vývoji v Európe, pokiaľ ide o rozvoj kariéry, 
ako aj posilnenie a obohatenie 
medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
výskumných pracovníkov a prilákanie 
vedeckých talentov do Európy. 
Medzinárodný rozmer sa premietne do 
celého súboru „akcií Marie Curie” a okrem 
toho bude predmetom samostatných akcií.

Program sa bude zameriavať na 
medzinárodný rozmer ako základný 
komponent ľudských zdrojov vo výskume a 
vývoji v Európe, pokiaľ ide o rozvoj kariéry, 
ako aj posilnenie a obohatenie 
medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
výskumných pracovníkov a prilákanie 
vedeckých talentov do Európy, a to 
prostredníctvom vytvorenia stimulov 
vhodných na tieto účely. Medzinárodný 
rozmer sa premietne do celého súboru „akcií 
Marie Curie” a okrem toho bude predmetom 
samostatných akcií.

Odôvodnenie

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že výskumní pracovníci sú ochotní zmeniť svoje pôsobisko iba 
vtedy, ak sú splnené základné podmienky, ako napríklad kvalita životných podmienok 
a kvalita ich pracovného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha úvod odsek 6

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví.  
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a stanovením ukazovateľa zastúpenia 
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účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú vyváženosť 
pracovného a mimopracovného života, 
a zároveň prispieť k uľahčeniu obnovenia 
vedeckej kariéry po jej prerušení. Okrem 
toho sa v rámci tohto programu budú 
v relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi a 
širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého a 
technického rozvoja a predvídaného vývoja 
v tejto oblasti.

mužov a žien (cieľom je najmenej 40-
percentná účasť žien).  Okrem toho bude 
cieľom akcií zabezpečiť, aby sa odstránili 
prekážky mobility a aby výskumní 
pracovníci mohli dosiahnuť primeranú 
vyváženosť pracovného a súkromného
života, a zároveň prispieť k uľahčeniu 
obnovenia vedeckej kariéry po jej prerušení, 
a to primeranými iniciatívami na podporu 
ich rodín. Okrem toho sa v rámci tohto 
programu budú v relevantných prípadoch 
riešiť aj otázky spojené s etickými, 
sociálnymi, právnymi a širšími kultúrnymi 
aspektmi plánovaného výskumu a jeho 
potenciálneho uplatnenia, ako aj otázky 
súvisiace so sociálno-ekonomickými 
dosahmi vedeckého a technického rozvoja 
a predvídaného vývoja v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť význam sociálnej ochrany rodín výskumných pracovníkov, ktoré často 
bojujú s problémami praktického charakteru, ako napr. zdravotná starostlivosť či 
navštevovanie školy deťmi (detské jasle, škôlky, atd.).

Pomocou „akcií Marie Curie” musí byť možné prekonať všetky prekážky, ktoré by mohli stáť 
v ceste výskumným činnostiam v rámci pobytu v zahraničí a mohli by ho sťažovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha, Úvod, pododsek 7

V záujme úplného využitia potenciálu 
Európy s cieľom zatraktívniť ju pre 
výskumných pracovníkov zabezpečia „akcie 
Marie Curie” konkrétnu súčinnosť s inými 
akciami v rámci výskumnej politiky 
Spoločenstva, ako aj s akciami v rámci iných 
politík Spoločenstva, ktoré napríklad súvisia 
so vzdelávaním, kohéziou a 
zamestnanosťou. O takéto súčinnosti sa
program bude usilovať aj s akciami na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

V záujme úplného využitia potenciálu 
Európy s cieľom zatraktívniť ju pre 
výskumných pracovníkov zabezpečia „akcie 
Marie Curie” konkrétnu súčinnosť s inými 
akciami v rámci výskumnej politiky 
Spoločenstva, ako aj s akciami v rámci iných 
politík Spoločenstva, ktoré napríklad súvisia 
so vzdelávaním, kohéziou a 
zamestnanosťou. O takéto súčinnosti sa 
program bude usilovať aj s akciami na 
vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni a najmä sa bude snažiť dosiahnuť 
regionálnu súdržnosť vzhľadom na 
potrebu najmenej rozvinutých regiónov 
pritiahnuť výskumníkov s cieľom 
vypracovať vlastné stratégie strednodobého 
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a krátkodobého rozvoja.

Odôvodnenie

Treba sa vyhnúť tomu, aby najmenej rozvinuté krajiny mali problémy s hľadaním  vysoko 
kvalifikovaných výskumných pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha, Činnosti, Úvodné vzdelávanie výskumných pracovníkov, pododsek 5 zarážky 3 a) a 3 

b) (nové)

● uskutočňovanie aktivít v oblasti 
spolupráce s tretími krajinami s cieľom 
vzdelávať výskumných pracovníkov na 
začiatku kariéry. 
● podpora publikácií, štúdií 
a zverejňovania knižných titulov zo strany 
výskumných pracovníkov s cieľom šírenia 
poznatkov, ako aj podpora teoreticko-
vedeckého vzdelávania výskumných 
pracovníkov.

Odôvodnenie

Je dôležité podporovať spoluprácu s tretími krajinami tak, aby bola prínosom pre odborné 
vzdelávanie európskych výskumných pracovníkov na začiatku kariéry.

Zverejňovanie teoreticko-výskumných myšlienok výskumných pracovníkov (predovšetkým 
mladých) si zasluhuje mimoriadnu podporu, keďže nepodnecuje iba nové myšlienky, ale 
zároveň vytvára priaznivé podmienky na tvorivú vedeckú súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha, Činnosti, Celoživotné odborné vzdelávanie a rozvíjanie kariéry, pododsek 2

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe na plný úväzok. S 
prihliadnutím na skutočnosť, že táto akcia je 
zameraná na celoživotné vzdelávanie a 
rozvíjanie kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté 
skúsenosti v riadiacej funkcii.

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe. S prihliadnutím na 
skutočnosť, že táto akcia je zameraná na 
celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie kariéry, 
sa však od výskumných pracovníkov 
zvyčajne očakávajú isté skúsenosti v 
riadiacej funkcii.

Odôvodnenie

Požiadavka štvorročnej skúsenosti na plný úväzok môže byť veľmi obmedzujúca v prípade 
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výskumného pracovníka s intenzívnou prácou na akademickej pôde, ktorý súčasne vykonáva 
pracovnú činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha, Činnosti, Medzinárodný rozmer, pododsek 2 bod i)

i) medzinárodnými pobytovými štipendiami, 
s povinným návratom určenými pre 
skúsených výskumných pracovníkov v rámci 
celoživotného vzdelávania a diverzifikácie 
kompetencií s cieľom získať nové zručnosti 
a vedomosti;

i) medzinárodnými pobytovými štipendiami, 
riadne financovanými, s povinným 
návratom do Európskej únie, určenými pre 
skúsených výskumných pracovníkov v rámci 
celoživotného vzdelávania a diverzifikácie 
kompetencií, ako aj pre výskumných 
pracovníkov na začiatku kariéry s cieľom 
získať nové zručnosti a vedomosti;

Odôvodnenie

Prekážkou mobility, čo sa týka študijných štipendií alebo grantov pri návrate alebo 
reintegrácii, najmä pre výskumných pracovníkov uprostred alebo na konci kariéry je 
nedostatočné financovanie. Podmienky udelenia štipendií by mali byť rovnaké pre mladých 
výskumných pracovníkov, aby sa mohli zdokonaľovať a vrátili sa ako vysoko kvalifikovaní 
odborníci.

Je dôležité, aby vedecký pracovník nebol povinný vrátiť sa iba do svojej vlastnej krajiny, ale 
aby pre návratom mohol získať ďalšie skúsenosti aj v inom štáte, pokiaľ je tento štát členským 
štátom Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha, Činnosti, Medzinárodný rozmer, pododsek 2 bod ii)

ii) návratnými a medzinárodnými 
reintegračnými dotáciami pre skúsených 
výskumných pracovníkov po medzinárodnej 
praxi. V rámci tejto akcie sa bude 
podporovať aj budovanie sietí výskumných 
pracovníkov z členských štátov a 
pridružených krajín s cieľom trvalo im 
poskytovať informácie o vývoji v 
Európskom výskumnom priestore a zapájať 
ich do jeho vývoja.

ii) návratnými a medzinárodnými 
reintegračnými dotáciami, riadne 
financovanými, pre skúsených výskumných 
pracovníkov alebo pre výskumných 
pracovníkov na začiatku kariéry po 
medzinárodnej praxi. V rámci tejto akcie sa 
bude podporovať aj budovanie sietí 
výskumných pracovníkov z členských štátov 
a pridružených krajín s cieľom trvalo im 
poskytovať informácie o vývoji v 
Európskom výskumnom priestore a zapájať 
ich do jeho vývoja a návrat európskych 
výskumných pracovníkov žijúcich mimo 
Európy.
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Odôvodnenie

Prekážkou mobility, čo sa týka študijných štipendií alebo grantov pri návrate alebo 
reintegrácii, najmä pre výskumných pracovníkov uprostred alebo na konci kariéry je 
nedostatočné financovanie. Podmienky udelenia štipendií musia byť rovnaké pre mladých 
výskumných pracovníkov, aby sa mohli zdokonaľovať a vrátili sa ako vysoko kvalifikovaní 
odborníci. Európski výskumní pracovníci žijúci v zahraničí sa musia podporovať k návratu do 
Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha, Činnosti, Medzinárodný rozmer, pododsek 3 bod i) 

i) medzinárodnými hostiteľskými 
štipendiami s cieľom prilákať 
vysokokvalifikovaných výskumných 
pracovníkov z tretích krajín do členských 
štátov a pridružených krajín s cieľom zvýšiť 
úroveň vedomostí a vytváranie spojení na 
vysokej úrovni. Výskumní pracovníci z 
rozvojových krajín alebo z krajín s 
novovznikajúcimi ekonomikami môžu 
profitovať z podpory pre fázu návratu. 
Podporovať sa bude aj budovanie sietí 
výskumných pracovníkov tretích krajín v 
členských štátoch a pridružených krajinách 
za účelom štruktúrovania a rozvíjania ich 
kontaktov s regiónmi ich pôvodu.

i) medzinárodnými hostiteľskými 
štipendiami s cieľom prilákať 
vysokokvalifikovaných výskumných 
pracovníkov z tretích krajín do členských 
štátov a pridružených krajín s cieľom zvýšiť 
úroveň vedomostí a vytváranie spojení na 
vysokej úrovni. Výskumní pracovníci z 
rozvojových krajín alebo z krajín s 
novovznikajúcimi ekonomikami môžu 
profitovať z podpory pre fázu návratu. 
Podporovať sa bude aj budovanie sietí 
výskumných pracovníkov tretích krajín v 
členských štátoch a pridružených krajinách 
za účelom štruktúrovania a rozvíjania ich 
kontaktov s regiónmi ich pôvodu, a budú sa 
poskytovať stimuly pre kvalitných 
výskumných pracovníkov z celého sveta, 
aby sa usadili v Európe.

Odôvodnenie

Vo všeobecnosti by sa mali poskytovať stimuly na podporu toho, aby sa výskumní pracovníci v 
Európe usadzovali či sa do nej vracali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha, Medzinárodný rozmer, pododsek 3 bod ii) zarážka -1 (nová)

• kandidátskych krajinách

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť prednostný štatút týchto 
krajín, čo sa týka partnerstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha, Osobitné akcie

Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre výskumných 
pracovníkov sa má realizovať koherentný 
súbor sprievodných akcií s cieľom odstrániť 
prekážky mobility a zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov v 
Európe. Tieto akcie sa zamerajú najmä na 
zvýšenie informovanosti zainteresovaných 
subjektov a širokej verejnosti, a to aj 
udeľovaním cien „Marie Curie” za 
stimulovanie a podporu akcie na úrovni 
členských štátov a za úspešnú realizáciu 
akcií Spoločenstva.

Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre výskumných
pracovníkov sa má realizovať koherentný 
súbor sprievodných akcií s cieľom odstrániť 
prekážky profesionálnej mobility, najmä v 
oblasti sociálnej ochrany a zdaňovania, 
ktoré majú často odrádzajúci účinok, a 
zlepšiť kariérne vyhliadky výskumných 
pracovníkov v Európe, najmä tým, že sa im 
zabezpečia primerané finančné a platové 
podmienky a mechanizmy sociálnej 
ochrany. Tieto akcie sa zamerajú najmä na 
zvýšenie informovanosti zainteresovaných 
subjektov a širokej verejnosti, a to aj 
udeľovaním cien „Marie Curie” za 
stimulovanie a podporu akcie na úrovni 
členských štátov a za úspešnú realizáciu 
akcií Spoločenstva.

Odôvodnenie

Rozdiely medzi systémami sociálnej ochrany a daňovými systémami v členských štátoch môžu 
predstavovať prekážku mobility; preto sú potrebné jednotné opatrenia. Plat predstavuje jeden 
z najviditeľnejších aspektov profesionálneho uznania, a preto je dôležité zabezpečiť 
primerané a atraktívne príjmy s cieľom vyvolať záujem o kariéru vo výskume.
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