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Predlog Sklepa (KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Pri zaposlovanju raziskovalcev iz 
tujine (iz držav članic ali tretjih držav) si je 
treba prizadevati, da se formalne in 
finančne pogoje zaposlitve prilagodi v 
skladu z načelom preference Skupnosti.
Raziskovalci, ki se jih zaposli iz tretjih 
držav, ne bi smeli imeti prednosti pred 
raziskovalci iz novih držav članic, v skladu 
z začasnimi določbami o prostem pretoku 
delavcev.

Or. pl

Obrazložitev

Poudariti je treba, da bo imelo zmanjšanje razlik v plačah in določbah o socialni zaščiti med 
državami članicami velik vpliv na izboljšanje mobilnosti raziskovalcev in na pridobljene 
koristi. Prizadevanja za povečanje mobilnosti morajo biti osredotočena ne le na raziskovalce 
ampak tudi na njihove družine.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 11

(11) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
preprečevanje nepravilnosti in goljufij, prav 
tako pa je treba storiti vse potrebno za 
povračilo izgubljenih, nepravilno izplačanih 
ali nepravilno porabljenih sredstev v skladu 
z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, Uredbo Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami, Uredbo Sveta (ES, Euratom) 
št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 
2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 
pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki 
jih opravlja Komisija za zaščito finančnih 
interesov Evropskih skupnosti pred 
goljufijami in drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1074/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF).

(11) Sprejeti je treba tudi ustrezne ukrepe za 
spremljanje na prvem mestu učinkovitosti 
dodeljenih subvencij in nato učinkovitosti 
uporabe teh sredstev, za preprečevanje 
nepravilnosti in goljufij, prav tako pa je 
treba storiti vse potrebno za povračilo 
izgubljenih, nepravilno izplačanih ali 
nepravilno porabljenih sredstev v skladu z 
Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z 
dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti, Uredbo Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
finančne uredbe in vsemi prihodnjimi 
spremembami, Uredbo Sveta (ES, Euratom) 
št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 
2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 
pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki
jih opravlja Komisija za zaščito finančnih 
interesov Evropskih skupnosti pred 
goljufijami in drugimi nepravilnostmi, in 
Uredbo (ES) št. 1074/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF).

Or. fr

Obrazložitev

Od trenutka ko so javna sredstva dodeljena, je treba spremljati, če jih prejemniki uporabljajo 
ustrezno ali ne.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 13

(13) Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, preglednosti postopkov 

Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, ukrepom, ugodnim za 
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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.

usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja, kot je na primer skrajšani delovni 
čas, 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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 14

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter jo podpira na osnovi 
„Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP“ 
ter sporočila Komisije „Raziskovalci v ERP:
en poklic, več poklicnih poti“. ter upošteva 
sklepe Sveta o človeških virih na področju 
raziskav in razvoja z dne 18. aprila 2005.

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter jo podpira na osnovi 
„Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP“ 
ter sporočila Komisije „Raziskovalci v ERP:
en poklic, več poklicnih poti“. ter upošteva 
sklepe Sveta o človeških virih na področju 
raziskav in razvoja z dne 18. aprila 2005.

Da bi vzpostavili pravi Evropski 
raziskovalni prostor, se države članice 
poziva k uporabi Evropske listine za 
raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev.

Or. it

Obrazložitev

Evropska listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja sta bistvena instrumenta za spodbujanje 
neomejene mobilnosti raziskovalcev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 14 a (novo)

(14a) Posebni program „Človeški viri“ si 
prizadeva kakovostno in količinsko razviti 
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človeški potencial na področju raziskav in 
tehnologije v Evropi. Bistveno je, da se 
znanstveno raziskovanje priznava in 
podpira kot poklicno pot s spodbudami v 
skladu z njegovim novim statusom. To bi 
bilo ugodno za vzdrževanje stopnje 
odličnosti temeljnih raziskav in postopen 
razvoj tehnoloških raziskav ter bi v veliki 
meri spodbujalo mobilnost raziskovalcev v 
Evropi in zunaj nje. Poleg tega bi 
pripomoglo k vzpostavitvi ustreznih 
pogojev, ki bi najboljše tuje raziskovalce 
spodbudili, da bi svoje raziskovalno delo 
izvajali v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 22
Člen 2, odstavek 1

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 v 
Evropi. Dejavnosti v podporo usposabljanju 
in poklicnemu razvoju raziskovalcev, 
imenovane „aktivnosti Marie Curie“, bodo
osredotočene na ključne vidike razvoja 
spretnosti in znanja ter poklicnega razvoja in 
na okrepljene povezave z nacionalnimi 
sistemi.

Or. es

Obrazložitev

Ne gre za okrepitev aktivnosti Marie Curie, ampak da bi jih usmerili v razvoj kvalifikacij in 
poklicne poti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 1

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 

1. Vse raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru posebnega programa, se izvedejo v 
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skladu s temeljnimi etičnimi načeli. skladu s temeljnimi etičnimi načeli. Noben 
projekt za raziskave zarodkov in izvornih 
celic zarodka ne bo financiran, ker so 
tovrstne raziskave v več državah članicah 
prepovedane zaradi spoštovanja osnovnih 
človekovih pravic in ustavnih načel.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Herbert Reul in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 24
Člen 4, odstavek 2

2. V okviru tega programa se ne financirajo 
naslednja področja raziskovanja:

2. V primeru raziskovalnih projektov etično 
občutljive narave, morajo udeleženci dobiti 
odobritev ali dovoljenje nacionalnih ali 
lokalnih odborov za etiko, preden začnejo s 
projekti. Poleg tega Komisija sistematično 
preverja projekte in letno poroča 
Evropskemu Parlamentu in Svetu. V 
posebnih okoliščinah se lahko etično 
preverjanje izvede po začetku projekta.

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeka za reproduktivne 
namene,
– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne;
– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je bil z enakim besedilom vložen v okvirnem programu. To vprašanje je 
treba obravnavati v okvirnem programu. Predlog spremembe je vložen tudi za posebni 
program zaradi usklajenosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli in 
Paul Rübig

Predlog spremembe 25
Člen 4, odstavek 2

2. V okviru tega programa se ne financirajo 
naslednja področja raziskovanja:

2. Naslednja raziskovalna področja se ne 
financirajo znotraj tega programa:

– raziskovalna dejavnost s ciljem kloniranja 
človeka za reproduktivne namene,

- raziskovalne dejavnosti, ki si prizadevajo 
klonirati človeške zarodke;

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne;

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne;

– raziskovalne dejavnosti z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic, vključno s 
prenosom jedra somatske celice.

– raziskovalna dejavnost z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
namene raziskovanja ali za namen 
pridobivanja izvornih celic in raziskovalna 
dejavnost, pri kateri se uporablja celice teh 
zarodkov, ter
– raziskovalna dejavnost, ki uničuje 
človeške zarodke ali uporablja izvorne 
celice človeških zarodkov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je bil z enakim besedilom vložen v okvirnem programu. To vprašanje je
treba obravnavati v okvirnem programu. Predlog spremembe je vložen tudi za posebni 
program zaradi usklajenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 26
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. V okviru tega programa se ne financira 
naslednje:
- raziskovalni projekti, ki so v državah 
članicah prepovedani iz razlogov, ki 
temeljijo na spoštovanju osnovnih 
človekovih pravic in na ustavnih načelih;
- raziskovalni projekti, ki ogrožajo osnovne 
vrednote človekovega dostojanstva,
- postopki kloniranja človekovih zarodkov,
- posegi v človeško zarodno linijo in
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- uporaba in ustvarjanje zarodkov in 
zarodkovih izvornih celic za uporabo v 
znanstvenih raziskavah, ker so ljudje sami 
sebi namen, človeškega telesa, zlasti 
ženskega, pa se ne bi smelo izrabljati v 
komercialne namene.
Raziskave himer se ne bodo financirale niti 
neposredno niti posredno.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Herbert Reul in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 27
Člen 4, odstavek 3

3. V okviru tega programa se ne financirajo: 3. V okviru tega programa se ne financirajo 
naslednja področja raziskovanja:

– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,

– raziskovalna dejavnost s ciljem 
kloniranja človeških zarodkov;

– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.]

– raziskovalna dejavnost z namenom 
spreminjanja genske dediščine človeka, s 
katero bi takšne spremembe postale dedne;

– raziskovalna dejavnost z namenom 
ustvarjanja človeških zarodkov izključno za 
raziskovalne namene ali za namen 
pridobivanja izvornih celic in raziskovalna 
dejavnost, ki uporablja celice teh zarodkov, 
ter
– raziskovalni projekti, ki neposredno ali 
posredno vodijo do uničenja človeških 
zarodkov.

Raziskave na področju zarodkovih izvornih 
celic se bodo opirale na izkušnje 
Nacionalnih inštitutov zdravja (NIH), 
financiranje raziskav pa bo omejeno na 
linije zarodkovih izvornih celic, ustvarjenih 
pred avgustom 2001.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je bil z enakim besedilom vložen v okvirnem programu. To vprašanje je 
treba obravnavati v okvirnem programu. Predlog spremembe je vložen tudi za posebni 
program zaradi usklajenosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese,
Jan Christian Ehler in Paul Rübig

Predlog spremembe 28
Člen 4, odstavek 3

3. V okviru tega programa se ne 
financirajo:

3. V primerih, kjer je določena tehnologija 
etično sporna (npr. raziskave z zarodkovimi 
izvornimi celicami, odvečni zarodki od 
oploditev in vitro, vprašanja o uporabi 
genskih podatkov v primeru neobstoječega 
zdravljenja), Evropska unija da prednost 
raziskovalnim projektom, ki predstavljajo 
alternativo omenjenim etično spornim 
tehnologijam (npr. raziskave z izvornimi 
celicami odraslih in izvornimi celicami iz 
popkovine, zdravljenje težav s plodnostjo 
brez ustvarjanja odvečnih zarodkov, gensko 
testiranje v povezavi z zdravljenjem).

– raziskovalne dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah,
– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je bil z enakim besedilom vložen v okvirnem programu. To vprašanje je 
treba obravnavati v okvirnem programu. Predlog spremembe je vložen tudi za posebni 
program zaradi usklajenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 29
Člen 4, odstavek 3, alinea 1 a (novo)

- raziskave na zarodkih in zarodkovih 
izvornih celicah, ki so prepovedane v več 
državah članicah na podlagi osnovnih idej 
o človekovih pravicah in ustavnih načelih

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 30
Člen 4, odstavek 3, alinea 2

– raziskovalne dejavnosti, ki naj bi se 
izvajale v državi članici, kjer so takšne 
raziskovalne dejavnosti prepovedane.]

– raziskovalni projekti, ki ogrožajo načelo 
subsidiarnosti in vrednote človekovega 
dostojanstva ter pravilo, da se človeškega 
telesa, zlasti ženskega, ne sme tržiti. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 31
Člen 6, odstavek 1

1. Komisija sestavi delovni program za 
izvedbo posebnega programa, v katerem 
podrobno navede cilje ter prednostne 
naloge na področju znanosti in tehnologije, 
določene v Prilogi, shemo financiranja, ki se 
bo uporabila za temo, za katero se lahko 
predloži predloge, ter časovni razpored 
izvajanja.

1. Komisija sestavi delovni program za 
izvedbo posebnega programa, v katerem 
podrobno navede cilje in dejavnosti, 
določene v Prilogi, shemo financiranja, ki se 
bo uporabila za ukrepe, za katere se lahko 
predloži predloge, ter časovni razpored 
izvajanja.

Or. es

Obrazložitev

Vrste dejavnosti in ukrepov, ki se jih bo financiralo, bi morale biti natančno opredeljene 
skupaj z njihovimi cilj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 32
Člen 6, odstavek 1

1. Komisija sestavi delovni program za 
izvedbo posebnega programa, v katerem 
podrobno navede cilje ter prednostne naloge 
na področju znanosti in tehnologije, 
določene v Prilogi, shemo financiranja, ki se 
bo uporabila za temo, za katero se lahko 
predloži predloge, ter časovni razpored 
izvajanja.

1. Komisija sestavi delovni program za 
izvedbo posebnega programa, v katerem 
podrobno navede cilje ter prednostne naloge 
na področju znanosti in tehnologije, 
določene v Prilogi, shemo financiranja, ki se 
bo uporabila za temo, za katero se lahko 
predloži predloge, ter časovni razpored 
izvajanja. V tem delovnem programu si je 
treba prav tako prizadevati za poenostavitev 
postopkov za dostop do sedmega okvirnega 
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programa in spodbujati širjenje informacij 
o dejavnostih okvirnega programa.

Or. fr

Obrazložitev

Boljša obveščenost in poenostavljeni postopki dostopa do sedmega okvirnega programa R&R 
bodo pripomogli k uresničitvi zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 33
Člen 6, odstavek 2

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajajo 
države članice, pridružene države ter 
evropske in mednarodne organizacije. Po 
potrebi se program posodablja.

2. Delovni program upošteva ustrezne 
raziskovalne dejavnosti, usposabljanje 
raziskovalcev, dejavnosti za razvoj poklicne 
poti, ki jih izvajajo države članice, 
pridružene države ter evropske in 
mednarodne organizacije, skupaj s 
prispevkom v smislu evropske dodane 
vrednosti, vplivom na konkurenčnost 
industrije in povezavami z drugimi 
politikami Skupnosti. Po potrebi se 
program posodablja.

Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti pomembnost usposabljanja in poklicne poti 
raziskovalcev. Poleg tega opozarja na medsebojne vplive politik Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 34
Člen 6, odstavek 3

3. V delovnem programu se določijo merila, 
v skladu s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
posredne ukrepe v okviru shem financiranja 
in izbirajo projekti. Merila bodo tista, ki 
ocenjujejo kakovostne vidike predlagateljev 
(raziskovalci/organizacije) in njihov 
potencial za nadaljnji napredek, po potrebi 
vključno z njihovo zmogljivostjo izvajanja,
kakovostjo predlagane dejavnosti v zvezi z 

3. Pri ocenjevanju in izbiri predlogov za 
posredne ukrepe v okviru shem financiranja 
se upoštevajo naslednja načela:
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znanstvenim usposabljanjem in/ali 
prenosom znanja, dodano vrednostjo 
Skupnosti in strukturnimi vplivi predlagane 
dejavnosti v zvezi s prispevkom k ciljem 
posebnega programa in delovnega 
programa. Ta merila ter vsi morebitni 
ponderji in mejne vrednosti se lahko 
nadalje opredelijo ali dopolnijo v delovnem 
programu.

- znanstvene in/ali tehnološke odličnosti;
- povezanost s cilji posebnega programa;
- kakovost in zmogljivost izvajanja 
predlagateljev (raziskovalcev/organizacij) 
in njihov potencial za nadaljnji napredek;
– kakovost predlagane dejavnosti glede na 
cilje znanstvenega usposabljanja in 
prenosa znanja.
V okviru tega se v delovnem programu 
opredeli merila za ocenjevanje in izbiro, ki 
se jim lahko doda nadaljnje zahteve, 
ponderje in mejne vrednosti.

Or. es

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev izbirnih meril.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 35
Člen 6, odstavek 4

4. Delovni program lahko opredeli: 4. Delovni program lahko opredeli evropske 
službe, ki prejemajo prispevke v obliki 
članarine.

(a) organizacije, ki prejemajo prispevke v 
obliki članarine

(b) podporne ukrepe za dejavnosti 
določenih pravnih oseb.

Or. es

Obrazložitev

Vse organizacije bi morale imeti enake pogoje in možnosti za sodelovanje, zato bi se moral 
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odstavek a) nanašati le na subjekte, ki imajo status evropske službe (European facility), 
odstavek b) pa bi bilo treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 36
Člen 7, odstavek 2

2. Postopek iz člena 8(2) se uporablja za 
sprejetje delovnega programa iz člena 6(1).

2. Upravljalni postopek iz člena 8(2) se 
uporablja za sprejetje delovnega programa iz 
člena 6(1).

Or. es

Obrazložitev

Pogoje za upravljanje programa natančno določa člen 8. Kakršna koli nejasnost glede tega bi 
lahko imela za posledico nesporazume o postopkih programa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 37
Člen 7, odstavek 3

3. Postopek iz člena 8(3) se uporablja za 
sprejetje ukrepov RTR, ki vključujejo 
uporabo človeških zarodkov in človeških 
izvornih celic.

3. Regulativni postopek iz člena 8(3) se 
uporablja za sprejetje ukrepov RTR, ki 
vključujejo uporabo človeških zarodkov in 
človeških izvornih celic.

Or. es

Obrazložitev

Da bi se izognili nejasnostim natančno določa postopke, ki so navedeni v členu 8.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 38
Člen 8, odstavek 2

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 4 in 7 Sklepa 
1999/468/ES.

Or. es
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Obrazložitev

Uporaba ni omejena na postopek upravljanja, ampak je določena s skupno vsebino omenjenih 
členov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 39
Člen 8, odstavek 4

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

4. Obdobje, določeno v členih 4(3) in 5(6)
Sklepa 1999/468/ES, je dva meseca.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe je upravičen, ker Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 določa 
postopke za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 40
Člen 8 a (novo)

Člen 8a
Komisija zagotovi neodvisno spremljanje, 
vrednotenje in presojo, določene v členu 8 
odločbe o vzpostavitvi okvirnega programa 
(2007-2013), kar zadeva dejavnosti, ki jih 
pokriva obstoječi posebni program.

Or. es

Obrazložitev

Nov člen, ki določa, da je Komisija zadolžena za spremljanje in presojo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 41
Priloga, podnaslov „Uvod“ odstavek 2

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, zlasti s skladnim 
nizom „dejavnosti Marie Curie“, ki so 
namenjene raziskovalcem v zvezi z 

Priporočila, navedena v Evropski listini za 
raziskovalce in v Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev, je treba 
upoštevati v programu, ki se bo izvajal s 
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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 
medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so 
ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

sistematičnimi naložbami v človeške vire, 
zlasti s skladnim nizom „dejavnosti 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 medsektorska mobilnost, 
priznavanje izkušenj, pridobljenih v 
različnih sektorjih in državah, ter primerni 
delovni pogoji so ključni elementi vseh 
„aktivnosti Marie Curie“.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 42
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 2

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, zlasti s skladnim 
nizom „dejavnosti 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 
medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so 
ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, zlasti s skladnim 
nizom „dejavnosti 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 
medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so 
ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

Za spodbujanje mobilnosti raziskovalcev v 
Evropski uniji, je treba začeti z ukrepi za 
uskladitev davčnih režimov za raziskovalce.

Or. it

Obrazložitev

Da bi se približali dejanskemu evropskemu trgu za raziskovalce in spodbudili njihovo 
mobilnost, je treba vzpostaviti minimalne pogoje. Nesprejemljivo je, da bi za evropske 
raziskovalce veljali različni davčni režimi. Čas je, da začnemo o tem vprašanju resno 
razmišljati in si prizadevati za posebno davčno usklajevanje za raziskovalce.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 43
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 2

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, zlasti s skladnim 
nizom „dejavnosti 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 
medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so 
ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, zlasti s skladnim 
nizom „dejavnosti 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. Mobilnost, tako 
nadnacionalna kot medsektorska, je v tem 
programu osrednjega pomena; priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so prav 
tako ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

Or. es

Obrazložitev

Čeprav je mobilnost pomembna za okvirni program in z njim povezane programe kot celoto, 
pa je pri posebnem programu "Človeški viri" bistvenega pomena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 44
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 3

„Aktivnosti Marie Curie“ se lahko izvajajo 
na vseh področjih raziskav in tehnološkega 
razvoja, ki so navedena v Pogodbi.
Kandidati sami izberejo raziskovalno 
področje. Vendar še vedno obstaja možnost 
usmerjanja nekaterih dejavnosti v okviru 
programa, npr. na znanstvene discipline in 
tehnološka področja, sodelujoče regije, vrste 
raziskovalnih organizacij in raziskovalne 
skupine, da bi se odzvali na razvoj potreb 
Evrope na področju raziskovalnega 
usposabljanja, mobilnosti, poklicnega 
razvoja in širjenja znanja. To vključuje 
možnost skupnih pozivov z drugimi deli 
okvirnega programa.

„Aktivnosti Marie Curie“ se lahko izvajajo 
na vseh področjih raziskav in tehnološkega 
razvoja, ki so navedena v Pogodbi.
Kandidati sami izberejo raziskovalno 
področje. Vendar bodo posebne pozornosti 
deležni projekti, ki kažejo zanimanje za 
trajnostni razvoj, zdravje ali inovacije, še 
vedno pa obstaja možnost usmerjanja 
nekaterih dejavnosti v okviru programa, npr. 
na znanstvene discipline in tehnološka 
področja, sodelujoče regije, vrste 
raziskovalnih organizacij in raziskovalne 
skupine, da bi se odzvali na razvoj potreb 
Evrope na področju raziskovalnega 
usposabljanja, mobilnosti, poklicnega 
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razvoja in širjenja znanja. To vključuje 
možnost skupnih pozivov z drugimi deli 
okvirnega programa.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe opravičuje samega sebe glede na lizbonske cilje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 45
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 3 a (novo)

Kar zadeva raziskovalno usposabljanje 
bodo poleg dejavnosti in ciljev, ki so opisani 
v tem programu, upoštevane tudi 
izobraževalne dejavnosti pred in v prvih 
letih univerzitetnega izobraževanja.
Da bi bodočim raziskovalcem zagotovili 

odlično izobrazbo, jih je treba že na začetni 
stopnji izobraževanja dati ustrezne 
informacije in jih s tem spodbuditi, da se 
usmerijo v raziskovanje in določena 
specializirana znanstvena področja, da bi 
tako zapolnili tudi vrzeli na tistih 
znanstvenih področjih, kjer zaradi slabe 
obveščenosti zaenkrat primanjkuje 
strokovnjakov.

Or. es

Obrazložitev

Bodoči raziskovalci morajo biti obveščeni o možnostih, ki jih nudijo poklicne poti. Na ta 
način bi jih spodbudili, da se odločijo za določena področja, na primer raziskave energije 
jedrske cepitve, ki trenutno niso priljubljena in se zato soočajo s pomanjkanjem 
raziskovalcev. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 46
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 3 a (novo)

Aktivnosti Marie Curie so splošno 
obravnavane kot najboljši del okvirnega 
programa in so zelo uspešne. Vendar je 
imel prevelik vpis nasprotni učinek na 
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program Marie Curie, kar vpliva na 
raziskovalno in zlasti na poslovno skupnost.

Or. en

Obrazložitev

Parlament mora poudariti, kako uspešne so aktivnosti Marie Curie iz okvirnega programa, 
kot se to kaže v prevelikem vpisu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 47
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 3 b (novo)

Za program je prav tako pomembno, da 
lahko sodelujejo izobraževalne in 
raziskovalne institucije različnih velikosti 
in z različnimi poudarki v raziskavah.
Določeni bodo ukrepi za spodbujanje 
izrazito raziskovalnega okolja in s katerimi 
se bo omogočilo sodelovanje tako mrežam 
manjših izobraževalnih institucij kot 
velikim in splošnim institucijam.

Or. en

Obrazložitev

Mora biti jasno, da so zainteresirane stranke za predlagane ukrepe lahko mreže manjših 
univerz z ožjim področjem raziskovanja ali velike, samostojne univerze. V nasprotnem 
primeru tvegamo, da bi sistem, ki temelji na predpostavki, da so akademski udeleženci velike 
tradicionalne institucije, izključeval veliko število raziskovalcev na manjših univerzah, ki pa 
so pogosto dejavni na področju mednarodnega sodelovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 48
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 3 c (novo)

"Aktivnosti Marie Curie" bodo oblikovane 
tako, da bodo enako uporabne za vse države 
članice. V ta namen bo ponovno 
obravnavan korekcijski koeficient, z 
državami članicami pa bo vzpostavljen 
dialog o obdavčenju ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Odziv na štipendije Marie Curie so na splošno pozitiven, a so mnenja različna kar zadeva 
korekcijski koeficient, ki določa velikost štipendij v različnih državah članicah, in nacionalne 
davčne ureditve, zaradi katerih se pogoji programa Marie Curie med državami članicami 
precej razlikujejo, kar vpliva na možnosti za privabljanje veščih raziskovalcev. Čeprav 
slednje niso v pristojnosti Unije, bi morale Komisija in države članice o tem razpravljati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 49
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 3 d (novo)

Podporo se lahko dodeli tudi za 
postdoktorska mesta za raziskovalce iz 
novih držav članic, da bi sodelovali v 
obstoječih raziskovalnih skupinah v drugih 
državah članicah. 

Or. en

Obrazložitev

Ukrepe za vključevanje, ki spodbujajo polno sodelovanje novih držav članic v vseh sektorjih 
Unije, je treba vsekakor razširiti tudi na področje raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 50
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 4

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji in univerzami v zvezi z 
raziskovalnim usposabljanjem, poklicnim 
razvojem in širjenjem znanja se spodbuja v 
vseh „aktivnostih Marie Curie“, medtem ko 
je posebna aktivnost namenjena mostovom 
in partnerstvom med podjetji in univerzami.

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji ter med podjetji in univerzami v 
zvezi z raziskovalnim usposabljanjem, 
poklicnim razvojem in širjenjem znanja se 
spodbuja v vseh „aktivnostih Marie Curie“, 
medtem ko je posebna aktivnost namenjena 
mostovom in partnerstvom med podjetji in 
univerzami.

Or. fr

Obrazložitev

Sodelovanje med podjetji je prav tako lahko pozitiven dejavnik v okviru raziskovalnega dela.



AM\614623SL.doc 19/32 PE 374.087v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 51
Priloga, podnaslov „Uvod“, odstavek 4

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji in univerzami v zvezi z 
raziskovalnim usposabljanjem, poklicnim 
razvojem in širjenjem znanja se spodbuja v 
vseh „aktivnostih Marie Curie“, medtem ko 
je posebna aktivnost namenjena mostovom 
in partnerstvom med podjetji in univerzami.

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji (v širšem pomenu besede, vključno 
s storitvenim sektorjem in sektorjem znanja 
) in univerzami v zvezi z raziskovalnim 
usposabljanjem, poklicnim razvojem in 
širjenjem znanja se spodbuja v vseh 
„aktivnostih Marie Curie“, medtem ko je 
posebna aktivnost namenjena mostovom in 
partnerstvom med podjetji in univerzami.

Or. en

Obrazložitev

Izraz "industrija" je lahko pri tolmačenju programa zavajajoč. Pričakuje se, da bodo v 
prihodnosti rasli predvsem drugi sektorji in ne toliko tradicionalna industrija. To je treba pri 
oblikovanju programa upoštevati. Bistveno je, da se vsem podjetjem, ki si prizadevajo za 
tesnejše sodelovanje z raziskovalnim sektorjem, omogoči sodelovanje pod enakimi pogoji.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Françoise Grossetête in Iles Braghetto

Predlog spremembe 52
Priloga, podnaslov „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 
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 

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, z zagotovitvijo ustrezne 
spodbude za pomoč njihovim družinam, ter 
raziskovalcem, ki začenjajo poklicno pot po 
premoru, olajšale 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 



PE 374.087v01-00 20/32 AM\614623SL.doc

SL

razvoja ter predvidevanja. tudi socialno-ekonomskih učinkov 
znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidevanja.

Or. it

Obrazložitev

Poudariti je treba pomembnost socialnega varstva družin raziskovalcev, ki se morajo pogosto 
soočati s praktičnimi težavami kot so zdravstvena oskrba in šolanje za otroke (vrtci, jasli itd.).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Françoise Grossetête in Iles Braghetto

Predlog spremembe 53
Priloga, podnaslov „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 
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.

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 
odstranjene ovire za mobilnost in 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 
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.

Or. it

Obrazložitev

Z ukrepi programa Marie Curie bi morale biti odpravljene vse ovire, ki otežujejo življenje v 
tujini in ovirajo raziskovalce pri delu.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 54
Priloga, podnaslov „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 politike raziskav in inovacij
Skupnosti kot tudi v okviru aktivnosti drugih 
politik Skupnosti, npr. politike
izobraževanja, kohezije in zaposlovanju, 
informacijske družbe, širitve in evropska 
sosedske politike. Takšne sinergije se bodo 
iskale tudi z aktivnostmi na nacionalni in 
mednarodni ravni.

Or. pl

Obrazložitev

Treba je navesti primere politik, katerih učinkovitost bi omogočila sinergije z aktivnostmi 
Marie Curie (mobilnost ter stiki z intelektualnimi elitami in oblikovalci mnenj) povečala.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 55
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 1

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki izhajajo iz 
njega, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi:
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 4. 
aprila 1997, in njenih dodatnih protokolov, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 
Splošne deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel Unesco, 
Konvencije ZN o biološkem in toksičnem 

Med izvajanjem tega posebnega programa in 
raziskovalnih dejavnosti, ki izhajajo iz 
njega, je treba spoštovati temeljna etična 
načela. Sem med drugim sodijo načela iz 
Listine Evropske unije o temeljnih 
človekovih pravicah, vključno z naslednjimi:
varstvo človekovega dostojanstva in 
življenja, varstvo osebnih podatkov in 
zasebnosti, kakor tudi živali in okolja v 
skladu s pravom Skupnosti in najnovejšimi 
različicami ustreznih mednarodnih 
konvencij, smernic in kodeksov ravnanja, 
npr. Helsinške deklaracije, Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, podpisane v Oviedu dne 4. 
aprila 1997, in njenih dodatnih protokolov, 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 
Splošne deklaracije o človeškem genomu in 
človekovih pravicah, ki jo je sprejel Unesco, 
Konvencije ZN o biološkem in toksičnem 
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orožju (BTWC), Mednarodne pogodbe o 
rastlinskih genskih virih za kmetijstvo in 
prehrano ter ustreznih resolucij Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO).

orožju (BTWC), Mednarodne pogodbe o 
rastlinskih genskih virih za kmetijstvo in 
prehrano ter ustreznih resolucij Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO), resolucij 
Evropskega parlamenta z dne 10. marca 
2005 o trgovini s človeškimi jajčnimi 
celicami in z dne 26. oktobra 2005 o 
patentiranju biotehnoloških izumov ter 
zakoni in predpisi, ki veljajo v državah, kjer 
se izvaja zadevne raziskovalne projekte.
_________________
1 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 251.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 56
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 2

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 57
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 2

Prav tako se bodo upoštevala mnenja 
Evropske skupine svetovalcev glede etičnih 
posledic biotehnologije (1991–1997) in 
mnenja Evropske skupine za etiko v 
znanosti in novih tehnologijah (od 1998).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 58
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 3

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
spoštovati trenutno zakonodajo, predpise ter 
etična merila v državah, kjer potekajo 
raziskave. V vsakem primeru se uporabljajo 
nacionalni predpisi in nobena raziskava, ki 
je prepovedana v kateri koli posamezni 
državi članici ali drugi državi, se ne bo 
podpirala s financiranjem Skupnosti, ki se 
bo izvajalo v tej državi članici ali državi.

V skladu z načelom subsidiarnosti in zaradi 
raznolikosti v Evropi obstoječih pristopov 
morajo udeleženci v raziskovalnih projektih 
spoštovati trenutno zakonodajo, predpise ter 
etična merila v državah, kjer potekajo 
raziskave.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 59
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 4

Po potrebi morajo izvajalci raziskovalnih 
projektov pridobiti odobritev ustreznih 
nacionalnih ali lokalnih odborov za etiko še 
pred začetkom izvajanja dejavnosti RTR.
Komisija bo sistematično izvedla tudi 
pregled izpolnjevanja etičnih meril pri 
predlogih, ki obravnavajo etično občutljiva 
vprašanja, ali kadar etični vidiki niso bili 
ustrezno obravnavani. V posebnih primerih 
se lahko pregled izpolnjevanja etičnih meril 
izvede med izvajanjem projekta.

Izvajalci ali sodelavci raziskovalnih 
projektov, ki zadevajo etično občutljiva 
vprašanja, kot so analiza človeške DNK, 
raziskave na osebah, ki niso sposobne dati 
zavestne privolitve, raziskave, povezane s 
trpljenjem vretenčarjev itd., morajo 
pridobiti odobritev ustreznih nacionalnih ali 
lokalnih odborov za etiko še pred začetkom 
izvajanja dejavnosti RTR Komisija bo 
sistematično izvedla tudi pregled 
izpolnjevanja etičnih meril. V posebnih 
primerih se lahko pregled izpolnjevanja 
etičnih meril izvede med izvajanjem 
projekta.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 60
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 5

V skladu s členom 4(3) te odločbe 
financiranje raziskovalnih dejavnosti, ki so 
prepovedane v vseh državah članicah, ne 
bo odobreno.

Komisija letno obvesti Evropski parlament 
in Svet o njunih dejavnostih na tem 
področju. Poleg tega Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu zagotovi zahtevane 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je v eni točki preveč nejasno, vključeno mora biti zlasti 
nujno poročanje Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Angelika Niebler, Jan Christian Ehler in Herbert Reul

Predlog spremembe 61
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, odstavek 8

Raziskovanje etičnih vprašanj, povezanih z 
znanstvenim in tehnološkim razvojem, se bo 
izvajalo v okviru posebnega programa
„Zmogljivosti“, in sicer v delu z naslovom 
„Znanost v družbi“.

Raziskovanje etičnih vprašanj, povezanih z 
znanstvenim in tehnološkim razvojem, se bo 
izvajalo v delu z naslovom „Znanost v 
družbi“ tega programa.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 62
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“ podnaslov „Začetno usposabljanje 

raziskovalcev“, odstavek 1 a (novo)

Komisija bo sprejela ukrepe za pregled 
nadaljnjih možnosti za zaposlitev tistih, ki 
so na začetku svoje poklicne poti na 
raziskovalnem področju (še niso stalno 
zaposleni v raziskovalnem sektorju), ki so 
končali prakse za raziskovalce, 
kratkotrajne pogodbe ali štipendije, zlasti 
štipendije Marie Curie.

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 63
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Začetno usposabljanje 

raziskovalcev“, odstavek 2

Aktivnost se bo izvajala s podporo 
konkurenčno izbranim mrežam dodatnih 
organizacij iz različnih držav, ki sodelujejo
pri usposabljanju na področju raziskav.
Mreže bodo oblikovane na podlagi 
skupnega programa usposabljanja na 
področju raziskav, ki ustreza dobro 
opredeljenim potrebam po usposabljanju na 
določenih znanstvenih ali tehnoloških 
področjih, ki ustrezno veljajo za 
interdisciplinarna in na novo nastala 
naddisciplinarna področja. Ti programi 
usposabljanja bodo zlasti namenjeni razvoju 
in širjenju raziskovalnih sposobnosti 
raziskovalcev na začetku poklicne poti.
Usposabljanje bo z raziskavami v okviru 
posameznih projektov osredotočeno 
predvsem na znanstveno in tehnološko 
znanje in bo dopolnjeno z moduli 
usposabljanja, ki obravnavajo druga ustrezna 
znanja in spretnosti ter sposobnosti, npr. na 
področju upravljanja in financiranja 
raziskovalnih projektov in programov, 
pravic intelektualne lastnine in drugih metod 
izkoriščanja rezultatov raziskav, 
podjetništva, etičnih vidikov, komunikacije 
in približevanja raziskav družbi.

Aktivnost se bo izvajala s podporo 
konkurenčno izbranim mrežam dodatnih 
organizacij iz različnih držav, ki sodelujejo 
pri usposabljanju na področju raziskav ali iz 
posameznih središč. Predpogoji za podporo
bodo oblikovani na podlagi programa 
usposabljanja na področju raziskav, ki 
ustreza dobro opredeljenim potrebam po 
usposabljanju na določenih znanstvenih ali 
tehnoloških področjih, ki ustrezno veljajo za 
interdisciplinarna in na novo nastala 
naddisciplinarna področja. Ti programi 
usposabljanja bodo zlasti namenjeni razvoju 
in širjenju raziskovalnih sposobnosti 
raziskovalcev na začetku poklicne poti.
Usposabljanje bo z raziskavami v okviru 
posameznih projektov osredotočeno 
predvsem na znanstveno in tehnološko 
znanje in bo dopolnjeno z moduli 
usposabljanja, ki obravnavajo druga ustrezna 
znanja in spretnosti ter sposobnosti, npr. na 
področju upravljanja in financiranja 
raziskovalnih projektov in programov, 
pravic intelektualne lastnine in drugih metod 
izkoriščanja rezultatov raziskav, 
podjetništva, etičnih vidikov, komunikacije 
in približevanja raziskav družbi.

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da posamezno središče, ki ima veliko sposobnost in zmožnost v svojih raziskavah 
pokazati evropsko perspektivo, sodeluje samostojno, mora ostati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 64
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Začetno usposabljanje 

raziskovalcev“, odstavek 2

Aktivnost se bo izvajala s podporo Aktivnost se bo izvajala s podporo 
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konkurenčno izbranim mrežam dodatnih 
organizacij iz različnih držav, ki sodelujejo 
pri usposabljanju na področju raziskav.
Mreže bodo oblikovane na podlagi skupnega 
programa usposabljanja na področju 
raziskav, ki ustreza dobro opredeljenim 
potrebam po usposabljanju na določenih 
znanstvenih ali tehnoloških področjih, ki 
ustrezno veljajo za interdisciplinarna in na 
novo nastala naddisciplinarna področja. Ti 
programi usposabljanja bodo zlasti 
namenjeni razvoju in širjenju raziskovalnih 
sposobnosti raziskovalcev na začetku 
poklicne poti. Usposabljanje bo z 
raziskavami v okviru posameznih projektov 
osredotočeno predvsem na znanstveno in 
tehnološko znanje in bo dopolnjeno z moduli 
usposabljanja, ki obravnavajo druga ustrezna 
znanja in spretnosti ter sposobnosti, npr. na 
področju upravljanja in financiranja 
raziskovalnih projektov in programov, 
pravic intelektualne lastnine in drugih metod 
izkoriščanja rezultatov raziskav, 
podjetništva, etičnih vidikov, komunikacije 
in približevanja raziskav družbi.

konkurenčno izbranim mrežam dodatnih 
organizacij, vključno z mednarodnimi 
mrežami podiplomskih in doktorskih študij, 
iz različnih držav, ki sodelujejo pri 
usposabljanju na področju raziskav. Mreže 
bodo oblikovane na podlagi skupnega 
programa usposabljanja na področju 
raziskav, ki ustreza dobro opredeljenim 
potrebam po usposabljanju na določenih 
znanstvenih ali tehnoloških področjih, ki 
ustrezno veljajo za interdisciplinarna in na 
novo nastala naddisciplinarna področja. Ti 
programi usposabljanja bodo zlasti 
namenjeni razvoju in širjenju raziskovalnih 
sposobnosti raziskovalcev na začetku 
poklicne poti. Usposabljanje bo z 
raziskavami v okviru posameznih projektov 
osredotočeno predvsem na znanstveno in 
tehnološko znanje in bo dopolnjeno z moduli 
usposabljanja, ki obravnavajo druga ustrezna 
znanja in spretnosti ter sposobnosti, npr. na 
področju upravljanja in financiranja 
raziskovalnih projektov in programov, 
pravic intelektualne lastnine in drugih metod 
izkoriščanja rezultatov raziskav, 
podjetništva, etičnih vidikov, komunikacije 
in približevanja raziskav družbi.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 65
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Začetno usposabljanje 

raziskovalcev“, odstavek 5, alinea 2 a (novo)

- možnost za vzpostavitev služb za določen 
čas na univerzah za raziskovalce, ki delajo 
v podjetjih; da bi okrepili sodelovanje med 
univerzami in podjetji ter spodbudili prenos 
znanja;

Or. en

Obrazložitev

S tem bi se povečala mobilnost raziskovalcev med podjetji in univerzami in tudi  prenos 
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znanja med akademskim in industrijskim raziskovanjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 66
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Vseživljenjsko učenje in 

razvoj poklicne poti“, odstavek 1

Ta dejavnost je namenjena izkušenim
raziskovalcem na različnih stopnjah poklicne 
poti in krepi raznolikost individualnih 
sposobnosti v zvezi s pridobivanjem 
multidisciplinarnega ali interdisciplinarnega 
znanja in spretnosti ali medsektorskih 
izkušenj. Njen cilj je spodbujati raziskovalce 
k doseganju in/ali krepitvi neodvisnega 
vodilnega položaja, npr. glavnega 
raziskovalca, profesorja ali drugega 
visokega položaja na področju izobraževanja 
ali v podjetju. Prav tako bo pomagala pri 
ponovni vključitvi raziskovalcev, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, ali pri 
(ponovni) vključitvi raziskovalcev na 
raziskovalne položaje v državah članicah in 
pridruženih državah, vključno z njihovo 
matično državo, po obdobju bivanja v tujini.

Ta dejavnost je namenjena raziskovalcem na 
različnih stopnjah poklicne poti in krepi 
raznolikost individualnih sposobnosti v 
zvezi s pridobivanjem multidisciplinarnega 
ali interdisciplinarnega znanja in spretnosti 
ali medsektorskih izkušenj. Njen cilj je 
spodbujati raziskovalce k doseganju in/ali 
krepitvi neodvisnega vodilnega položaja, 
npr. glavnega raziskovalca, profesorja ali 
drugega visokega položaja na področju 
izobraževanja ali v podjetju. Prav tako bo 
pomagala pri ponovni vključitvi 
raziskovalcev, ki začenjajo poklicno pot po 
premoru, ali pri (ponovni) vključitvi 
raziskovalcev na raziskovalne položaje v 
državah članicah in pridruženih državah, 
vključno z njihovo matično državo, po 
obdobju bivanja v tujini.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preozkih zahtev se lahko zgodi, da mladi raziskovalci, ki po končanem postdoktorskem 
študiju nadaljujejo s kariero, ostanejo izključeni. Strokovno znanje in izkušnje se bodo 
pokazale med izbirnim postopkom, kar zmanjša potrebo po kodifikaciji. Prav tako ni potrebno 
določiti, koliko let delovnih izkušenj je potrebnih, saj je dovolj, če je jasno izraženo, da je 
pogoj za sodelovanje končan postdoktorski študij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 67
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „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 

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti končan 
postdoktorski študij.
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in poklicni razvoj, se pričakuje, da bodo 
imeli raziskovalci visok položaj in veliko 
izkušenj.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preozkih zahtev se lahko zgodi, da mladi raziskovalci, ki po končanem postdoktorskem 
študiju nadaljujejo s kariero, ostanejo izključeni. Strokovno znanje in izkušnje se bodo 
pokazale med izbirnim postopkom, kar zmanjša potrebo po kodifikaciji. Prav tako ni potrebno 
določiti, koliko let delovnih izkušenj je potrebnih, saj je dovolj, če je jasno izraženo, da je 
pogoj za sodelovanje končan postdoktorski študij. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 68
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „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 s polnim delovnim časom, 
ali ekvivalent, na področju raziskav, ali 
doktorat; glede na to, da je aktivnost 
usmerjena v vseživljenjsko učenje in 
poklicni razvoj, se pričakuje, da bodo imeli 
raziskovalci visok položaj in veliko izkušenj.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 69
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Vseživljenjsko učenje in 

razvoj poklicne poti“, odstavek 4, alinea 2

drugi javni ali zasebni organi, vključno z 
velikimi raziskovalnimi organizacijami, ki 
financirajo in upravljajo programe 
dodeljevanja štipendij na podlagi uradnega 
mandata ali so priznane s strani javnih 
organov, npr. agencije, ki so jih ustanovile 
vlade v okviru zasebnega prava in ki 
opravljajo javne storitve, dobrodelne 
ustanove itd.;

drugi javni ali zasebni organi, vključno z 
velikimi raziskovalnimi organizacijami, ki 
financirajo in upravljajo programe 
dodeljevanja štipendij na podlagi uradnega 
mandata ali so priznane s strani javnih 
organov, npr. agencije, ki so jih ustanovile 
vlade v okviru zasebnega prava in ki 
opravljajo javne storitve, dobrodelne 
ustanove, podjetja, ki sodelujejo z javnimi 
organi itd.;
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Or. en

Obrazložitev

Podjetja s sredstvi, ki želijo sodelovati pri takih shemah sofinanciranja, ne smejo biti 
izključena, vendar ne smejo imeti odločilnega vpliva na sam program.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 70
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Vseživljenjsko učenje in 

razvoj poklicne poti“, odstavek 4, alinea 3 a (novo)

Povratna štipendija: podpora, namenjena 
raziskovalcem od začetka njihove 
samostojne raziskovalne poklicne poti, ki si 
prizadevajo zasesti neodvisne vodilne 
položaje v matični državi članici.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 71
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Mostovi in partnerstva 

med podjetji in univerzami“, odstavek 1

Ta aktivnost skuša odpreti in utrditi mostove 
med javnimi raziskovalnimi organizacijami 
in zasebnimi komercialnimi podjetji, 
vključno z MSP, ki temeljijo na programih 
dolgoročnega sodelovanja z velikim 
potencialom za povečanje širjenja znanja in 
vzajemnega razumevanja različnih kulturnih 
ozadij ter zahtev po znanju in spretnostih 
obeh sektorjev.

Ta aktivnost skuša odpreti in utrditi mostove 
med javnimi raziskovalnimi organizacijami 
in zasebnimi komercialnimi podjetji, 
vključno z MSP, ki temeljijo na programih 
dolgoročnega sodelovanja z velikim 
potencialom za povečanje širjenja znanja in 
vzajemnega razumevanja različnih kulturnih 
ozadij ter zahtev po znanju in spretnostih 
obeh sektorjev. Aktivnost bo zasnovana 
tako, da ne bo omejevala mobilnosti 
sodelujočih raziskovalcev in sicer z 
omejevanjem objavljanja rezultatov 
raziskav ali prevzemanja dela s strani 
določenih organizacij.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja intelektualne lastnine je treba pri povečevanju sodelovanja med podjetji in 
univerzami rešiti predhodno. Sredstva EU je treba porabiti tako, da se Unija krepi kot celota;
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zato mora biti jasno določeno, da sporazumi o sodelovanju ne smejo omejevati mobilnosti, na 
primer s "karantenami", prevzemanjem bodočih delovnih mest ali objavljanjem rezultatov 
raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 72
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Mostovi in partnerstva 

med podjetji in univerzami“, odstavek 2

Ta aktivnost se bo izvajala na prožen način s 
programi sodelovanja med organizacijami 
obeh sektorjev iz najmanj dveh različnih 
držav članic ali pridruženih držav s podporo 
interakcijam človeških virov znotraj tega 
okvira. Podpora Skupnosti bo imela eno ali 
več od naslednjih oblik:

Ta aktivnost se bo izvajala na prožen način, 
ki temelji na  izkušnjah obstoječih 
partnerstev med podjetji in univerzami po 
vsej Evropi, s programi sodelovanja med 
organizacijami obeh sektorjev iz najmanj 
dveh različnih držav članic ali pridruženih 
držav s podporo interakcijam človeških 
virov znotraj tega okvira. Podpora Skupnosti 
bo imela eno ali več od naslednjih oblik:

Or. en

Obrazložitev

Večina univerz že ima dobro razvita partnerstva z industrijskim sektorjem in s podjetji. Zaradi 
potrebe po določenih pristojnostih in predpisih o pravicah intelektualne lastnine bi morale te 
izkušnje služiti kot osnova za nadaljnje aktivnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 73
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Mostovi in partnerstva 

med podjetji in univerzami“, odstavek 2, alinea 3 a (novo)

- aktivnosti za pospeševanje razvoja 
raziskovalno usmerjenih regionalnih 
skupin;

Or. en

Obrazložitev

Zavestno prizadevanje v regijah, kjer so regionalne skupine v bližini univerz, je pomemben 
ukrep za krepitev R&R ter malih in srednje velikih podjetij. Pogosto je strategija, ki se 
osredotoči na skupine uspešnejša od tradicionalnega pristopa, ki temelji na posameznih malih 
podjetjih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 74
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „Mednarodna razsežnost“, 

odstavek 1

Glede na to, da se mednarodna razsežnost 
priznava kot temeljna sestavina človeških 
virov na področju raziskav in razvoja v 
Evropi, bo tej razsežnosti namenjena 
posebna aktivnost v zvezi s poklicnim 
razvojem evropskih raziskovalcev in 
krepitvijo mednarodnega sodelovanja z 
raziskovalci.

Glede na to, da se mednarodna razsežnost 
priznava kot temeljna sestavina človeških 
virov na področju raziskav in razvoja v 
Evropi, bo tej razsežnosti namenjena 
posebna aktivnost v zvezi s poklicnim 
razvojem evropskih raziskovalcev in 
krepitvijo mednarodnega sodelovanja z 
raziskovalci na nacionalni in regionalni 
ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog za sofinanciranje programov za mobilnost bi bil lahko zelo učinkovit, saj bi tako 
lahko upoštevali različne potrebe raziskovalcev na začetku poklicne poti in tistih z več 
izkušnjami. Regije imajo pomembno vlogo pri mobilnosti raziskovalcev. Zato jih je v zvezi s 
tem treba navesti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 75
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „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 izhodnimi mednarodnimi štipendijami (z 
obveznim povratkom v Evropsko unijo) za 
izkušene raziskovalce v okviru 
vseživljenjskega učenja in raznolikosti 
sposobnosti, da bi pridobili nove spretnosti 
in znanje; Raziskovalci, ki se ne morejo 
vrniti na matično institucijo, lahko dobijo 
podporo v višini enoletne plače;

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili zanimanje institucij za program, morajo biti zahteve do njih realistične.
Zahtevati, da univerza ponovno zaposli raziskovalca, ki je bil dolgo časa v tujini, ni 
opravičeno, tudi če gre za štipendijo. Bistveno je, da se raziskovalci s svojim strokovnim 
znanjem vrnejo v Evropo; čeprav gredo na drugo institucijo, bi bil ta cilj izpolnjen.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Françoise Grossetête in Iles Braghetto

Predlog spremembe 76
Priloga, podnaslov „Etični vidiki“, naslov „Dejavnosti“, podnaslov „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 izhodnimi mednarodnimi štipendijami (z 
obveznim povratkom v Evropsko unijo) za 
izkušene raziskovalce v okviru 
vseživljenjskega učenja in raznolikosti 
sposobnosti, da bi pridobili nove spretnosti 
in znanje;

Or. it

Obrazložitev

Raziskovalci ne bi smeli biti obvezani, da se vrnejo v svojo državo, ampak bi morali imeti 
možnost nadaljevati z delom v drugi državi članici Evropske unije, preden se vrnejo domov.


