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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Marca 2002 si je Evropski svet v Barceloni določil cilj zvišati skupno raven sredstev za 
inovacije in raziskave ter razvoj na 3 % BDP do leta 2010. Da bi okvirni program dosegel ta 
cilj, ki je bil izbran tudi kot glavni izziv, je treba evropskemu raziskovanju nameniti zlasti 
dovolj človeških virov. Glede na ocene potrebuje EU za dosego cilja 3 % do leta 2010 v 
grobem več kot 600 000 raziskovalcev.

Da bi sprejeli takšen izziv, ki zadeva javno in zasebno raziskovanje, je treba združiti različne 
cilje:

- povečati število diplomantov in delež diplom na znanstvenih področjih;

- zbrati ves človeški potencial na področju raziskav, zlasti med ženskami, na mednarodni 
ravni;

- si prizadevati omejiti število znanstvenikov, ki zapuščajo področje raziskav zaradi drugih 
dejavnosti;

- spodbujati raziskovalce, da ostanejo v EU.

Program

„Človeški viri“ je eden od petih predlogov za posebne programe, ki sledijo predlogu Komisije 
v zvezi s sedmim okvirnim programom (2007 do 2013). Predstavljena struktura je razdeljena 
na štirih glavne posebne programe – Sodelovanje, Zamisli, Človeški viri in Zmogljivosti, od 
katerih vsak ustreza enemu od glavnih ciljev evropske raziskovalne politike; razen tega je 
predviden peti posebni program za neposredne ukrepe Skupnega raziskovalnega središča. 
Program Človeški viri temelji na uspešnih izkušnjah aktivnosti Marie Curie z odzivanjem na 
potrebe raziskovalcev po usposabljanju, mobilnosti in poklicnem razvoju.

Čeprav ima kontinuiteta tukaj znatno vlogo, je še močnejši poudarek na naslednjih vidikih:

povečan strukturni vpliv, na primer z uvedbo sofinanciranja regionalnih, nacionalnih in 
mednarodnih programov za vrsto ukrepov na področju vseživljenjskega učenja in razvoja 
poklicne poti;

udeležba industrije: ob ohranjanju spodbude, ki je posledica aktivnosti Marie Curie, bo 
program bolj usmerjen na poklicni razvoj za različne sektorje in v njih, še zlasti v zasebnem 
sektorju;

okrepiti je treba mednarodno razsežnost: poleg štipendij z obveznim povratkom, katerih 
namen je prispevati k vseživljenjskemu učenju in poklicnemu razvoju raziskovalcev, je treba 
razširiti mednarodno sodelovanje z raziskovalci iz tretjih držav.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve pozdravlja ne le predlog Komisije glede sedmega 
okvirnega programa za raziskave, ampak tudi posebni program „Človeški viri“. Naložba v 
človeški kapital je bistvena za dosego na znanju temelječega gospodarstva in družbe.

Kriza pri pridobivanju človeških virov za področje znanosti, inženiringa in tehnologije je 
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dosegla zaskrbljujoče razsežnosti1. Zato je treba podvojiti prizadevanja za odpravo vzrokov te 
krize, tako da bo delo v sektorju raziskav v EU zanimivo, spodbudno, finančno privlačno in 
izpolnjujoče.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve z zadovoljstvom sprejema predloge za širitev 
aktivnosti Marie Curie in povečanje njihovega strukturnega vpliva. Upa, da bo to tudi povod 
za bolj velikodušno javno financiranje, ker je „raven javnega financiranja na raziskovalca v 
Evropi veliko nižja od ravni v Združenih državah in zato ni presenetljivo, da glede na število 
zaposlenih evropskih raziskovalcev, zlasti v javnem sektorju, delovni pogoji in rezultati niso 
primerljivi. Najbolj privlačne plače je treba ponuditi znanstvenikom, zlasti mlajšim.“

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve meni, da je mobilnost raziskovalcev bistvena za 
uspešno znanost. Da bi spremljale nova odkritja, se morajo skupine raziskovalcev iz cele 
Evrope srečevati, da bi si izmenjale zamisli in sodelovale. Razen tega je treba za zanimivejšo 
in produktivnejšo poklicno pot raziskovalcev v Evropi na eni strani izboljšati pravni, 
ureditveni in upravni okvir v zvezi z mobilnostjo, zlasti vstopne pogoje in bivanje 
raziskovalcev iz tretjih držav, in na drugi strani bolje uskladiti sisteme socialne varnosti ter 
odstraniti druge ovire, ki so povezane z mobilnostjo, zlasti v zvezi s področjem davkov in 
priznavanjem diplom ter usposobljenosti.

Končno Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poudarja, da je Evropska komisija 
odgovorna za izvajanje posebnega programa ob pomoči odbora. Komisijo poziva k 
načrtovanju ustreznega sodelovanja Evropskega parlamenta, kot je predlagano v spodnjih 
predlogih sprememb.

  
1 „Evropa potrebuje več znanstvenikov – Povečati število človeških virov na področju znanosti in tehnologije v 
Evropi“. Poročilo skupine na visoki ravni o človeških virih za področje znanosti in tehnologije v Evropi, ki ji 
predseduje prof. José Mariano Gago. Evropska komisija, 2004.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje spremembe:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava 4

(4) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni 
pri celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa in okolja.

(4) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni 
pri celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, vseživljenjskega
usposabljanja, konkurenčnosti in inovacij, 
zaposlovanja, enakih možnosti in enake 
obravnave, ustreznih delovnih pogojev, 
industrije, zdravja, varstva potrošnikov, 
zaposlovanja, energetike, prometa in okolja.

Obrazložitev

Vseživljenjsko usposabljanje je bistveno, zlasti na področju raziskav, kjer se ugotavlja 
povečana težnja po odhajanju raziskovalcev na sredini poklicne poti zaradi postopkov 
predčasnega ali obveznega upokojevanja (glej KOM(2003)0436).

Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in vse, kar je s tem povezano, je eden 
najpomembnejših predpogojev za spodbujanje raziskav.

Enake možnosti in enaka obravnava na področju zaposlovanja sta osnovni družbeni načeli, ki 
ju je treba izvajati, če želimo uresničiti lizbonske cilje, h katerim mora prispevati tudi okvirni 
program.

Predlog spremembe 2 
Uvodna izjava 7

(7) Mednarodna razsežnost je temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi. Kakor 

(7) Mednarodno sodelovanje in 
mednarodne izkušnje raziskovalcev so 
izjemno pomembne za raziskave in razvoj v 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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predvideva člen 170 Pogodbe, lahko v tem 
posebnem programu sodelujejo države, ki so 
v ta namen sklenile potrebne sporazume, na 
ravni projekta in na podlagi vzajemnih 
koristi pa lahko v njem sodelujejo tudi 
subjekti iz tretjih držav in mednarodne 
organizacije za znanstveno sodelovanje. 
Poleg tega lahko pri vseh ukrepih kot tudi 
posebnih ukrepih v okviru tega posebnega 
programa sodelujejo posamezni raziskovalci 
iz tretjih držav.

Evropi. Kakor predvideva člen 170 
Pogodbe, lahko v tem posebnem programu 
sodelujejo države, ki so v ta namen sklenile 
potrebne sporazume, na ravni projekta in na 
podlagi vzajemnih koristi pa lahko v njem 
sodelujejo tudi subjekti iz tretjih držav in 
mednarodne organizacije za znanstveno 
sodelovanje. Poleg tega lahko pri vseh 
ukrepih kot tudi posebnih ukrepih tega 
posebnega programa brez kakršne koli 
oblike diskriminacije sodelujejo posamezni 
raziskovalci iz tretjih držav in evropski 
raziskovalci, ki živijo v tretjih državah. 
Sprejetje politike za zagotavljanje spodbud 
ne sme biti osredotočeno le na plačila 
raziskovalcem ampak tudi na njihove 
delovne pogoje. Prizadevati si je treba za 
čim hitrejše medsebojno priznavanje 
dokazil o poklicnih kvalifikacijah, 
pridobljenih v tretjih državah.

Obrazložitev

Pomembno je pritegniti „evropske možgane“, ki so se izselili iz Evrope zaradi specializacije 
in so zaradi raziskovanja ostali v državah, ki so jih sprejele med univerzitetnim 
usposabljanjem.

Udeležba pri programu mora biti zagotovljena brez diskriminacije. Če želimo pritegniti tuje 
raziskovalce, je treba pospešiti medsebojno priznavanje dokazil o poklicnih kvalifikacijah, 
pridobljenih v tretjih državah, in na ta način izkoristiti človeški potencial na področju 
raziskav in tehnologije v Evropi ter ohraniti neoviran prost pretok raziskovalcev na območju 
Skupnosti.

Dosedanje izkušnje kažejo, da so se zlasti raziskovalci pripravljeni preseliti šele takrat, ko 
imajo zagotovljene osnovne pogoje, kot sta kakovostno življenje in kakovostno delovno mesto.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 9

(9) Okvirni program mora prispevati k 
spodbujanju trajnostnega razvoja.

(9) Okvirni program mora prispevati k 
spodbujanju trajnostnega razvoja in 
zmanjšanju brezposelnosti.

Obrazložitev

Pomembno je, da se okrepi pomen zaposlitvenih ciljev.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 13

(13) Pri izvajanju tega programa je treba (13) Pri izvajanju tega programa je treba 
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primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, preglednosti postopkov 
zaposlovanja in poklicnemu razvoju v zvezi 
z raziskovalci, zaposlenimi pri projektih in 
programih, ki se financirajo v okviru 
ukrepov tega programa, za katere nudi 
referenčni okvir Priporočilo Komisije z dne 
11. marca 2005 o Evropski listini za 
raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev.

primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, socialni varnosti, 
preglednosti postopkov zaposlovanja in 
poklicnemu razvoju v zvezi z raziskovalci, 
zaposlenimi pri projektih in programih, ki se 
financirajo v okviru ukrepov tega programa, 
za katere nudi referenčni okvir Priporočilo 
Komisije z dne 11. marca 2005 o Evropski 
listini za raziskovalce ter o Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.

Obrazložitev

Pomembno je, da se okrepi pomen socialne varnosti za družine raziskovalcev, ki se pogosto 
srečujejo s praktičnimi težavami, kot so zdravstveno varstvo ali prisotnost otrok v šoli (jaslih, 
otroških vrtcih itd.).

Predlog spremembe 5
Člen 2

Posebni program spodbuja dejavnosti v 
zvezi s „Človeškimi viri“ s količinsko in 
kakovostno krepitvijo človeških potencialov 
na področju raziskav in tehnologije v 
Evropi. Dejavnosti v podporo usposabljanju 
in poklicnemu razvoju raziskovalcev, 
imenovane „aktivnosti Marie Curie“, bodo 
okrepljene in bolj osredotočene na ključne 
vidike razvoja spretnosti in znanja ter 
poklicnega razvoja in na okrepljene 
povezave z nacionalnimi sistemi.

Posebni program spodbuja dejavnosti v 
zvezi s „Človeškimi viri“ s količinsko in 
kakovostno krepitvijo človeških potencialov 
na področju raziskav in tehnologije ter 
razširja znanje in inovacije v Evropi. 
Dejavnosti v podporo usposabljanju in 
poklicnemu razvoju raziskovalcev, 
imenovane „aktivnosti Marie Curie“, bodo 
okrepljene in bolj osredotočene na ključne 
vidike razvoja spretnosti in znanja ter 
poklicnega razvoja in na okrepljene
povezave z nacionalnimi sistemi.

Cilji in splošne smernice navedenih 
dejavnosti so določeni v Prilogi.

Cilji in splošne smernice navedenih 
dejavnosti so določeni v Prilogi.

Obrazložitev

Treba se je jasno sklicevati na rezultat, ki se ga doseže s perspektivo količinske in kakovostne 
krepitve človeških potencialov. Najpomembnejši rezultat tega primera je razširjanje 
znanstvenega znanja in inovacij, ki prispeva k stalnemu izboljšanju usposobljenosti ljudi.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli.

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
skladu s temeljnimi etičnimi načeli in 
Listino Evropske unije o temeljnih 
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človekovih pravicah.

Obrazložitev

Predlog spremembe želi natančno opredeliti, da je treba upoštevati Listino Evropske unije o 
temeljnih človekovih pravicah.

Predlog spremembe 7
Člen 8

1. Komisiji pomaga odbor. 1. Komisiji pomaga odbor.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja upravljalni postopek, določen v 
členu 4 Sklepa 1999/468/ES, v skladu s 
členom 7(3) Sklepa.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 
1999/468/ES.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 
Sklepa 1999/468/ES.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 
Sklepa 1999/468/ES.

4. Obdobje, določeno v členu 4(3) 
Sklepa 1999/468/ES, je dva meseca.

4. Obdobje, določeno v členu 4(3) 
Sklepa 1999/468/ES, je dva meseca.

5. Komisija odbor redno obvešča o splošnem 
napredku izvajanja posebnega programa in 
mu predloži podatke o vseh ukrepih RTR, ki 
se financirajo v okviru tega programa.

5. Komisija odbor in Evropski parlament
redno obvešča o splošnem napredku 
izvajanja posebnega programa in jima
predloži podatke o omogočanju 
financiranja na osnovi delitve tveganja in
vseh ukrepih RTR, ki se financirajo v okviru
tega programa.

Obrazložitev

Posvetovalni postopek iz Sklepa Sveta 1999/468/ES ima prednost, ker Evropska komisija 
obdrži izvedbena pooblastila, ki so ji podeljena na podlagi pogodb. Če Evropski parlament, v 
vlogi sozakonodajalca, ne more vplivati na postopek komitologije, bi moralo isto veljati za 
Svet ali uradne organe držav članic. Omejitev iz člena 7 je neupravičena.

Razen tega mora biti Evropski parlament ustrezno obveščen o vseh ukrepih RTR, ki se 
financirajo v okviru programa.

Omogočanje financiranja na osnovi delitve tveganja je pomembna nova možnost, ki jo odpira 
okvirni program in na katero je treba opozoriti.

Predlog spremembe 8
Priloga, Uvod, odstavek 1

Količina in kakovost človeških virov 
predstavljata glavno konkurenčno prednost 
na področju znanosti in tehnologije.

Prisotnost velikega števila odličnih 
raziskovalcev pomeni konkurenčno 
prednost za Evropo. Splošni strateški cilj 
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Splošni strateški cilj tega programa, kot 
predpogoj za povečano zmogljivost in 
učinkovitost Evrope na področju raziskav in 
tehnološkega razvoja ter za uskladitev in 
nadaljnji razvoj Evropskega raziskovalnega 
prostora, je narediti Evropo privlačnejšo za 
raziskovalce. To se bo uresničilo z dosego 
znatnega strukturnega vpliva v vsej Evropi 
na organizacijo, zmogljivost in kakovost 
usposabljanja na področju raziskav, na 
aktivni poklicni razvoj raziskovalcev, 
izmenjavo znanja med raziskovalci iz 
različnih sektorjev in raziskovalnimi 
organizacijami ter na močno udeležbo žensk 
na področju raziskav in razvoja.

tega programa, kot predpogoj za povečano 
zmogljivost in učinkovitost Evrope na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja 
ter za uskladitev in nadaljnji razvoj 
Evropskega raziskovalnega prostora, je, med 
drugim, trajno spodbujati univerzitetna 
raziskovalna središča ter tako narediti 
Evropo privlačnejšo za raziskovalce. To se 
bo uresničilo z dosego znatnega strukturnega 
vpliva v vsej Evropi na organizacijo, 
zmogljivost in kakovost usposabljanja na 
področju raziskav, na aktivni poklicni razvoj 
raziskovalcev, izmenjavo znanja med 
raziskovalci iz različnih sektorjev in 
raziskovalnimi organizacijami, s 
spodbujanjem dvosmernega pretoka med 
akademskim svetom in industrijo, ter na 
močno udeležbo žensk in mladih 
raziskovalcev na področju raziskav in 
razvoja.

Obrazložitev

Znanstveniki so ljudje in ne „človeški viri“, ki naj bi idealno dosegli največjo možno mero 
„količine in kakovosti“. To mora izražati tudi besedilo.
Na številnih področjih imajo raziskovalni projekti v poslovnem okolju še vedno manj 
pomemben status, tako da akademski raziskovalci, ki delajo v podjetju, pogosto ne veljajo za 
resne kandidate za akademsko napredovanje.

Univerzitetna raziskovalna središča so lahko in morajo biti najpomembnejši urejevalni 
mehanizem za pridobivanje in širjenje sodobnega znanja. Med najbolj značilnimi prednostmi 
univerzitetnih raziskovalnih središč je možnost pridobivanja finančnih sredstev od države in 
zasebnih organizacij, ki prevzamejo izvajanje študija. Pridobljeno znanje se lahko nato 
posreduje naprej v univerzitetnem okolju ali prenese na sodelujoče zasebne organizacije.

Na številnih področjih imajo raziskovalni projekti v poslovnem svetu še vedno manj 
pomemben status, tako da univerzitetni raziskovalci, ki delajo v podjetjih, navadno ne veljajo 
za resne kandidate za akademsko napredovanje.

Predlog spremembe 9
Priloga, Uvod, odstavek 2

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, predvsem s 
skladnim nizom „aktivnosti Marie Curie“, ki 
so namenjene raziskovalcem v zvezi z 
razvojem njihovih sposobnosti in znanja ter 
zmogljivosti na vseh stopnjah njihove 
poklicne poti, od začetnih usposabljanj 
raziskovalcev do poklicnega razvoja in 
vseživljenjskega učenja. Nadnacionalna in 

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, predvsem s 
skladnim nizom „aktivnosti Marie Curie“, ki 
so namenjene raziskovalcem v zvezi z 
razvojem njihovih sposobnosti in znanja ter 
zmogljivosti na vseh stopnjah njihove 
poklicne poti, od začetnih usposabljanj 
raziskovalcev do poklicnega razvoja in 
vseživljenjskega učenja. Nadnacionalna in 
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medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so 
ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“. 

medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj in poklicnih kvalifikacij, 
pridobljenih v različnih sektorjih in državah, 
ter primerni delovni pogoji so ključni 
elementi vseh „aktivnosti Marie Curie“. 

Obrazložitev

Če želimo vključiti raziskovalce in raziskovalke iz tretjih držav, je treba nujno sprejeti ukrepe 
za priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v teh državah. Nadalje morajo „aktivnosti 
Marie Curie“ spodbuditi ustvarjanje delovnih pogojev, ki ne upoštevajo le enakosti med 
spoloma, ampak tudi potrebo po združljivosti poklicnega in družinskega življenja. 

Predlog spremembe 10
Priloga, Uvod, odstavek 5

Mednarodna razsežnost kot temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi se bo 
obravnavala v zvezi s poklicnim razvojem 
kot tudi krepitvijo in bogatenjem 
mednarodnega sodelovanja s pomočjo 
raziskovalcev ter privabljanjem nadarjenih 
raziskovalcev v Evropo. Mednarodna 
razsežnost bo vključena v vse „aktivnosti
Marie Curie“, poleg tega pa bo tudi predmet 
neodvisnih aktivnosti. 

Mednarodna razsežnost kot temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi se bo 
obravnavala v zvezi s poklicnim razvojem 
kot tudi krepitvijo in bogatenjem 
mednarodnega sodelovanja s pomočjo 
raziskovalcev ter privabljanjem nadarjenih 
raziskovalcev v Evropo tako, da se bodo v ta 
namen ustvarile ustrezne spodbude.
Mednarodna razsežnost bo vključena v vse 
„aktivnosti Marie Curie“, poleg tega pa bo 
tudi predmet neodvisnih aktivnosti. 

Obrazložitev

Dosedanje izkušnje kažejo, da so se zlasti raziskovalci pripravljeni preseliti šele takrat, ko 
imajo zagotovljene osnovne pogoje, kot sta kakovostno življenje in kakovostno delovno mesto.

Predlog spremembe 11
Priloga, Uvod, odstavek 6

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti spolov 
s spodbujanjem enakih možnosti v vseh 
„aktivnostih Marie Curie“ in primerjavo 
udeležbe glede na spol (cilj najmanj 40-
odstotne udeležbe žensk). Poleg tega bodo 
aktivnosti zasnovane tako, da bodo 
raziskovalcem omogočile doseči primerno 
ravnotežje med delom in zasebnim 
življenjem ter raziskovalcem, ki začenjajo 
poklicno pot po premoru, olajšale ponovno 
vključitev na delovno mesto. Nadalje se bo v 
okviru tega posebnega programa po potrebi 

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti spolov 
s spodbujanjem enakih možnosti v vseh 
„aktivnostih Marie Curie“ in primerjavo 
udeležbe glede na spol (cilj najmanj 40-
odstotne udeležbe žensk). Poleg tega bodo 
aktivnosti zasnovane tako, da bodo 
odpravile ovire, ki preprečujejo mobilnost, 
da bi raziskovalcem omogočile doseči 
primerno ravnotežje med delom in zasebnim 
življenjem z zagotavljanjem podpore 
njihovim družinam ter raziskovalcem, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, olajšale 
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obravnavalo upoštevanje etičnih, družbenih, 
pravnih in širših kulturnih vidikov raziskav, 
ki se bodo izvajale, in njihovih možnih 
uporab, kakor tudi socialno-ekonomskih 
učinkov znanstvenega in tehnološkega 
razvoja ter predvidevanja. 

ponovno vključitev na delovno mesto. 
Nadalje se bo v okviru tega posebnega 
programa po potrebi obravnavalo 
upoštevanje etičnih, družbenih, pravnih in 
širših kulturnih vidikov raziskav, ki se bodo 
izvajale, in njihovih možnih uporab, kakor 
tudi socialno-ekonomskih učinkov 
znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidevanja.

Obrazložitev

Pomembno je, da se okrepi pomen socialne varnosti za družine raziskovalcev, ki se pogosto 
srečujejo s praktičnimi težavami, kot so zdravstveno varstvo ali prisotnost otrok v šoli (jaslih, 
otroških vrtcih itd.).

Z aktivnostmi „Marie Curie“ mora biti mogoče odpraviti vse težave, ki ovirajo in otežujejo 
raziskovalno delo raziskovalcev v okviru njihovega bivanja v tujini.

Predlog spremembe 12
Priloga, Uvod, odstavek 7

Da bi v celoti izkoristili potencial Evrope in 
jo tako naredili privlačnejšo za raziskovalce, 
bodo „aktivnosti Marie Curie“ ustvarile 
dejanske sinergije z drugimi aktivnostmi v 
okviru raziskovalne politike Skupnosti kot 
tudi v okviru aktivnosti drugih politik 
Skupnosti, npr. o izobraževanju, koheziji in 
zaposlovanju. Takšne sinergije se bodo 
iskale tudi z aktivnostmi na nacionalni in 
mednarodni ravni.

Da bi v celoti izkoristili potencial Evrope in 
jo tako naredili privlačnejšo za raziskovalce, 
bodo „aktivnosti Marie Curie“ ustvarile 
dejanske sinergije z drugimi aktivnostmi v 
okviru raziskovalne politike Skupnosti kot 
tudi v okviru aktivnosti drugih politik 
Skupnosti, npr. o izobraževanju, koheziji in 
zaposlovanju. Takšne sinergije se bodo 
iskale tudi z aktivnostmi na nacionalni, 
regionalni in mednarodni ravni, ter zlasti z 
regionalnim povezovanjem ob upoštevanju 
nujnosti pridobivanja raziskovalcev za 
najmanj razvite regije, da bi te lahko razvile 
lastne srednjeročne in dolgoročne razvojne 
strategije.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da povečano povpraševanje po visoko usposobljenih raziskovalcih ne bo 
škodilo najmanj razvitim regijam.

Predlog spremembe 13
Priloga, Dejavnosti, Začetno usposabljanje raziskovalcev, odstavek 5, vrstična oznaka 3 a in 3 

b (novo)

• uresničevanje ukrepov sodelovanja s 
tretjimi državami, da bi raziskovalce 
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usposobili na začetku poklicne poti.

• podporo raziskovalcem pri objavi 
publikacij, študij in knjig s ciljem 
razširiti znanje in spodbuditi teoretično-
znanstveni razvoj raziskovalcev.

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati sodelovanje s tretjimi državami, če to lahko prispeva k dodani 
vrednosti usposabljanja evropskih raziskovalcev na začetku poklicne poti.

Objava teoretično-znanstvenih idej raziskovalcev, zlasti mladih, mora imeti posebno podporo, 
ker ne spodbuja le novih idej, ampak ustvarja tudi ustrezne pogoje za ustvarjalno znanstveno 
tekmovalnost.

Predlog spremembe 14
Priloga, Dejavnosti, Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti, odstavek 2

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti najmanj štiri leta 
delovnih izkušenj s polnim delovnim časom
na področju raziskav; glede na to, da je 
aktivnost usmerjena v vseživljenjsko učenje 
in poklicni razvoj, se pričakuje, da bodo
imeli raziskovalci visok položaj in veliko 
izkušenj.

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti najmanj štiri leta 
delovnih izkušenj na področju raziskav; 
glede na to, da je aktivnost usmerjena v 
vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj, se 
pričakuje, da bodo imeli raziskovalci visok 
položaj in veliko izkušenj.

Obrazložitev

Štiri leta delovnih izkušenj s polnim delovnim časom se lahko izkažejo za prestrog pogoj v 
primeru raziskovalca, ki se aktivno ukvarja z akademskimi raziskavami in hkrati razvija 
poklicno pot na drugem področju. 

Predlog spremembe 15
Priloga, Dejavnosti, Mednarodna razsežnost, odstavek 2, točka (i)

i) z izhodnimi mednarodnimi štipendijami (z 
obveznim povratkom) za izkušene 
raziskovalce v okviru vseživljenjskega 
učenja in raznolikosti sposobnosti, da bi 
pridobili nove spretnosti in znanje;

i) z ustrezno financiranimi izhodnimi 
mednarodnimi štipendijami (z obveznim 
povratkom v Evropsko unijo) za izkušene 
raziskovalce v okviru vseživljenjskega 
učenja in raznolikosti sposobnosti ter za 
raziskovalce na začetku poklicne poti, da bi 
jim omogočili pridobivanje novih spretnosti 
in znanja;

Obrazložitev

Nezadostno financiranje, v obliki štipendij za raziskovalce oziroma podpore za vrnitev ali 
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ponovno vključitev, pogosto ovira mobilnost raziskovalcev, zlasti tistih na sredini ali koncu 
poklicne poti. Pogoji za podeljevanje štipendij morajo biti enaki za raziskovalce na začetku 
poklicne poti, da se lahko izpopolnjujejo in se vrnejo kot visoko usposobljeni raziskovalci.

Pomembno je, da se raziskovalcu ni nujno treba vrniti izključno v svojo izvorno državo, 
ampak lahko pridobi nove izkušnje pred povratkom v katero drugo državo, ki je članica 
Evropske unije.

Predlog spremembe 16
Priloga, Dejavnosti, Mednarodna razsežnost, odstavek 2, točka (ii)

ii) s podporo za vrnitev in z mednarodno 
podporo za ponovno vključitev za izkušene 
raziskovalce po obdobju izkušenj na 
mednarodni ravni. V okviru te aktivnosti se 
bo povezovanje raziskovalcev iz držav 
članic in pridruženih držav, ki so zaposleni v 
tujini, v mreže podpiralo tudi zato, da bi se 
jih redno obveščalo o razvoju Evropskega 
raziskovalnega prostora in da bi pri tem 
razvoju stalno sodelovali.

ii) z ustrezno financiranima podporo za 
vrnitev in mednarodno podporo za ponovno 
vključitev za izkušene raziskovalce ali 
raziskovalce na začetku poklicne poti po 
obdobju izkušenj na mednarodni ravni. V 
okviru te aktivnosti se bo povezovanje 
raziskovalcev iz držav članic in pridruženih 
držav, ki so zaposleni v tujini, v mreže 
podpiralo tudi zato, da bi se jih redno 
obveščalo o razvoju Evropskega 
raziskovalnega prostora in da bi pri tem 
razvoju stalno sodelovali, spodbujala pa se 
bo tudi vrnitev evropskih raziskovalcev, 
delujočih zunaj Evrope.

Obrazložitev

Nezadostno financiranje, v obliki štipendij za raziskovalce oziroma podpore za vrnitev ali 
ponovno vključitev, pogosto ovira mobilnost raziskovalcev, zlasti tistih na sredini ali koncu 
poklicne poti. Pogoji za podeljevanje štipendij morajo biti enaki za raziskovalce na začetku 
poklicne poti, da se lahko izpopolnjujejo in se vrnejo kot visoko usposobljeni raziskovalci. 
Izseljene evropske raziskovalce je treba spodbujati k vrnitvi v Evropo. 

Predlog spremembe 17
Priloga, Dejavnosti, Mednarodna razsežnost, odstavek 3, točka (i)

i) z mednarodnimi vhodnimi štipendijami, 
da bi pritegnili visoko usposobljene 
raziskovalce iz tretjih držav v države članice 
in pridružene države za krepitev znanja in 
vzpostavitev povezav na visoki ravni. 
Raziskovalci iz držav v razvoju ali držav z 
nastajajočimi gospodarstvi lahko dobijo 
podporo za povratek. Povezovanje 
raziskovalcev iz tretjih držav, ki so zaposleni 
v državah članicah in pridruženih državah, v 
mreže se bo podpiralo tudi zato, da bi 

i) z mednarodnimi vhodnimi štipendijami, 
da bi pritegnili visoko usposobljene 
raziskovalce iz tretjih držav v države članice 
in pridružene države za krepitev znanja in 
vzpostavitev povezav na visoki ravni. 
Raziskovalci iz držav v razvoju ali držav z 
nastajajočimi gospodarstvi lahko dobijo 
podporo za povratek. Povezovanje 
raziskovalcev iz tretjih držav, ki so zaposleni 
v državah članicah in pridruženih državah, v 
mreže se bo podpiralo tudi zato, da bi 
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navezali in poglabljali stike z njihovimi 
matičnimi regijami;

navezali in poglabljali stike z njihovimi 
matičnimi regijami, dobrim raziskovalcem 
iz vsega sveta pa se bo zagotovila spodbuda, 
da ostanejo v Evropi;

Obrazložitev

Na splošno je treba zagotoviti spodbude raziskovalcem, bodisi ker ostanejo v Evropi ali ker se 
vanjo vrnejo.

Predlog spremembe 18
Priloga, Dejavnosti, Mednarodna razsežnost, odstavek 3, točka (ii), vrstična oznaka -1 a 

(novo)

• državah kandidatkah;

Obrazložitev

Predlog spremembe želi poudariti privilegiran položaj držav kandidatk v zvezi s partnerstvi.

Predlog spremembe 19
Priloga, Dejavnosti, Posebni ukrepi

V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalce se bo 
izvajal skladen niz spremljevalnih ukrepov z 
odstranjevanjem ovir, ki preprečujejo 
mobilnost, in z izboljšanjem možnosti glede 
poklicne poti, ki jo imajo evropski 
raziskovalci. Cilj teh ukrepov bo zlasti 
povečati ozaveščenost zainteresiranih strani 
in splošne javnosti, tudi s podeljevanjem 
nagrad „Marie Curie“, spodbujati in 
podpirati ukrepe na ravni držav članic ter 
dopolnjevati ukrepe Skupnosti.

V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalce se bo 
izvajal skladen niz spremljevalnih ukrepov z 
odstranjevanjem ovir, ki preprečujejo 
poklicno mobilnost, zlasti na področju 
socialne varnosti in obdavčevanja, ki 
raziskovalce pogosto odvrneta od področja 
raziskovanja, in z izboljšanjem možnosti 
glede poklicne poti, ki jo imajo evropski 
raziskovalci, kar predpostavlja zlasti 
zagotavljanje ustreznih finančnih pogojev 
in pogojev, povezanih s plačo, ter 
mehanizmov socialne varnosti. Cilj teh 
ukrepov bo zlasti povečati ozaveščenost 
zainteresiranih strani in splošne javnosti, 
tudi s podeljevanjem nagrad „Marie Curie“, 
spodbujati in podpirati ukrepe na ravni držav 
članic ter dopolnjevati ukrepe Skupnosti.

Obrazložitev

Razlike med sistemi socialne varnosti in obdavčevanja v državah članicah lahko ovirajo 
mobilnost, zato je treba nujno začeti izvajati usklajene ukrepe. Plača je eden najvidnejših 
vidikov priznavanja poklicne usposobljenosti, zato je pomembno zagotoviti primerne in 
privlačne dohodke, da bi izzvali zanimanje za poklicno pot na področju raziskovanja. 



AD\610657SL.doc 15/15 PE 370.167v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Predlog Odločbe Sveta o posebnem programu „Človeški viri“, s 
katerim se bo izvajal sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske 
skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

Referenčni dokumenti KOM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)
Pristojni odbor ITRE
Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju
EMPL
17.11.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum 
razglasitve na zasedanju 
Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja
Jamila Madeira
12.1.2006

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka 
mnenja
Obravnava v odboru 21.3.2006 19.4.2006
Datum sprejetja 20.4.2006
Izid končnega glasovanja +:

-:
0:

[38]
[0]
[0]

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, 
Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo 
Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy 
Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, 
Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Ana Mato 
Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier 
Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, 
Kathy Sinnott, Jean Spautz

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Marian Harkin, Anne E. 
Jensen, Jamila Madeira, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth 
Schroedter, Evangelia Tzampazi, Yannick Vaugrenard, Anja 
Weisgerber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju
Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)


