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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívouoznačuje části legislativního textu, u 
nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu Lidé, kterým se provádí sedmý 
rámcový program (2007 až 2013) Evropského společenství pro výzkum, technický 
rozvoj a demonstrace
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005– 2005/0187(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2005)0442)1,

– s ohledem na článek 166 Smlouvy o ES, podle kterého mu Rada předložila návrh 
(C6-0383/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 13

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat odpovídající pozornost 
zohledňování rovného postavení žen a 
mužů, jakož i – mimo jiné – pracovním 

(13) Při provádění tohoto programu je 
zapotřebí věnovat odpovídající pozornost 
zohledňování rovného postavení žen a 
mužů, jakož i – mimo jiné – pracovním 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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podmínkám, transparentnosti náboru a 
profesnímu rozvoji výzkumných 
pracovníků přijatých na projekty a 
programy hrazené v rámci akcí tohoto 
programu, pro něž představuje referenční 
rámec doporučení Komise ze dne 11. 
března 2005 o Evropské chartě pro 
výzkumné pracovníky a o Kodexu chování 
pro přijímání výzkumných pracovníků.

podmínkám, opatřením, která se snaží 
sladit pracovní a rodinný život,
transparentnosti náboru a profesnímu 
rozvoji výzkumných pracovníků přijatých 
na projekty a programy hrazené v rámci 
akcí tohoto programu, pro něž představuje 
referenční rámec doporučení Komise ze 
dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro 
výzkumné pracovníky a o Kodexu chování 
pro přijímání výzkumných pracovníků.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že při provádění programu se počítá s příslušnými opatřeními, která 
podpoří sladění pracovního a rodinného života.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 14 

(14) Tento program je v souladu s dalším 
rozvojem a prováděním integrované 
strategie ohledně lidských zdrojů v oblasti 
výzkumu a rozvoje v Evropě na základě
„Strategie pro mobilitu v rámci 
Evropského výzkumného prostoru“ a 
sdělení „Výzkumní pracovníci v 
Evropském výzkumném prostoru: Jedno 
povolání, mnoho uplatnění“, podporuje je a 
rovněž bere do úvahy závěry Rady ze dne 
18. dubna 2005, pokud jde o lidské zdroje 
v oblasti výzkumu a vývoje.

(14) Tento program je v souladu s 
integrovanou strategií ohledně lidských 
zdrojů v oblasti výzkumu a rozvoje v 
Evropě a jeho cílem je vytvořit skutečný 
evropský výzkumný prostor, jak to stanoví
„Strategie pro mobilitu v rámci 
Evropského výzkumného prostoru“ a 
dokument s názvem „Výzkumní 
pracovníci v Evropském výzkumném 
prostoru: Jedno povolání, mnoho 
uplatnění“, podporuje je a rovněž bere do 
úvahy závěry Rady ze dne 18. dubna 2005, 
pokud jde o lidské zdroje v oblasti 
výzkumu a vývoje.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že hlavním cílem programu je vytvořit skutečný evropský výzkumný 
prostor.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 14a (nový)
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(14a) Cílem programu Lidé je rozvíjet 
lidský potenciál v oblasti výzkumu a 
technologií v Evropě, jak pokud jde o 
kvalitu, tak o množství, zejména uznáním 
„povolání“ výzkumného pracovníka. Toto 
opatření by umožnilo lépe udržet 
vynikající úroveň základního výzkumu a 
také souvislý rozvoj technologického 
výzkumu a umožnilo by výrazně podpořit 
mobilitu výzkumných pracovníků 
směřujících do Evropy i ven z ní.

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění upřesňuje cíle programu Lidé a zavádí pojem povolání 
výzkumného pracovníka, jemuž by se mělo projevit stejné uznání jako jiným.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 6 odst. 1a (nový)

1a. Při vypracovávání pracovního 
programu a v souladu s pravidly pro účast 
Komise přijme nezbytná opatření 
k zavedení zjednodušených postupů.

Odůvodnění

K dosažení náročných cílů akcí Marie Curie je třeba, aby Komise zrychlila kancelářské 
postupy a zabránila tak zpoždění v postupech, která by mohla brzdit výzkum.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 6 odst. 5

5. Komise pravidelně informuje výbor o 
celkovém pokroku při provádění 
specifického programu a poskytne mu 
údaje o všech akcích v oblasti vědeckého a 
technického rozvoje hrazených v rámci 
tohoto programu.

5. Komise pravidelně informuje výbor a 
Evropský parlament o celkovém pokroku 
při provádění specifického programu a 
poskytne mu údaje o všech akcích v oblasti 
vědeckého a technického rozvoje 
hrazených v rámci tohoto programu.
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Odůvodnění

Vzhledem k významu specifického programu v rámcovém programu, který podléhá postupu 
spolurozhodování, je třeba, aby byl Evropský parlament informován o výsledcích, jichž bylo 
dosaženo v činnostech tohoto programu.

Pozměňovací návrh 6
Příloha úvod pododstavec 2

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, 
zaměřených na výzkumné pracovníky z 
hlediska rozvoje jejich dovedností a 
schopností na všech stupních kariéry, a to 
od základní odborné přípravy ve výzkumu 
až po jejich profesní rozvoj a celoživotní 
vzdělávání. Klíčovými prvky akcí „Marie 
Curie“ jsou mobilita, nadnárodní i mezi 
odvětvími, uznávání zkušeností získaných 
v různých odvětvích a zemích a
odpovídající pracovní podmínky.

Program bude prováděn prostřednictvím 
systematických investic do lidí, zejména 
řadou soudržných akcí „Marie Curie“, se 
zvláštním zaměřením na jejich přínos 
Evropě, který mají jakožto prvek se 
strukturujícím vlivem na evropský 
výzkumný prostor. Tyto akce se zaměřují 
na výzkumné pracovníky z hlediska 
rozvoje jejich dovedností a schopností na 
všech stupních kariéry, a to od základní 
odborné přípravy ve výzkumu až po jejich 
profesní rozvoj a celoživotní vzdělávání 
ve veřejném i soukromém sektoru. 
Klíčovými prvky akcí „Marie Curie“ jsou 
mobilita, nadnárodní i mezi odvětvími, 
uznávání zkušeností získaných v různých 
odvětvích a zemích, odpovídající pracovní 
podmínky, jak z hlediska nezávislosti 
výzkumu, tak z hlediska přizpůsobení 
finančního ohodnocení nejlepším 
mezinárodním normám, a větší pozornost 
sociálnímu zabezpečení a pojištění.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že akce, jejichž cílem je podpořit mobilitu a profesní rozvoj výzkumných 
pracovníků, mají rovněž strukturující účinek na národní programy a podporují tak evropskou 
spolupráci, která se v evropském výzkumném prostoru dobře rozvíjí. Rovněž je třeba 
zdůraznit, že je nutné podporovat profesní rozvoj výzkumných pracovníků ve veřejném i v 
soukromém sektoru. K podpoře evropského výzkumného prostoru, který má zejména 
podněcovat k vědecké kariéře, je třeba srovnat pracovní podmínky a zaručit současně 
nezávislost výzkumu.
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Pozměňovací návrh 7
Příloha úvod pododstavec 4a (nový)

V rámci akcí Marie Curie je třeba věnovat 
zvláštní pozornost ochraně a rozdělení 
duševního vlastnictví prostřednictvím 
příslušných smluvních doložek, které mají 
chránit jednotlivé výzkumné pracovníky 
od chvíle, kdy je na základě jejich 
výzkumu zapsán patent na zboží uvedené 
na trh.

Odůvodnění

Je nesmírně důležité, aby rámcový program chránil výsledky, jichž bylo dosaženo při 
výzkumu, zejména pomocí příslušných smluvních doložek, a rovněž zaručit osobně právní 
postavení výzkumného pracovníka zaměstnaného v programech, jejichž výsledky vedou k 
výrobě a uvádění na trh výrobků, jejichž vznik je výsledkem rozhodujícího přínosu výzkumu 
jednoho nebo několika výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 8
Příloha úvod pododstavec 6

Značný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen 
a mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ 
a stanovením směrných čísel pro účast žen 
a mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 
Kromě toho mají akce zajistit, aby 
výzkumní pracovníci nalezli odpovídající 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, a přispět ke snadnějšímu návratu 
ke kariéře v oblasti výzkumu po určité 
přestávce. Součástí činností v rámci tohoto 
specifického programu bude dále 
přihlédnutí k etickým, společenským, 
právním a širším kulturním aspektům 
výzkumu, který má být proveden, a k jeho 
možnému využití, a případně rovněž 
společensko-ekonomické dopady 
vědeckého a technického rozvoje a 
předvídání.

Značný ohled bude brán na zásady 
udržitelného rozvoje a rovné postavení žen 
a mužů. Cílem programu je zajistit rovné 
postavení žen a mužů podporou rovných 
příležitostí ve všech akcích „Marie Curie“ 
a stanovením směrných čísel pro účast žen 
a mužů (cílem je nejméně 40% účast žen). 
Kromě toho mají akce zajistit, aby 
výzkumní pracovníci nalezli odpovídající 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, tak aby výzkumným 
pracovníkům pomohly začlenit se trvale 
do pracovního prostředí a přispěly ke 
snadnějšímu návratu ke kariéře v oblasti 
výzkumu po určité přestávce. Součástí 
činností v rámci tohoto specifického 
programu bude dále přihlédnutí k etickým, 
společenským, právním a širším kulturním 
aspektům výzkumu, který má být 
proveden, a k jeho možnému využití, a 
případně rovněž společensko-ekonomické 
dopady vědeckého a technického rozvoje a 
předvídání.
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Odůvodnění

Akce musí rovněž podpořit zapojení nejtalentovanějších výzkumných pracovníků do 
evropského výzkumného trhu, a nejen jejich opětovné zapojení po určité přestávce.

Pozměňovací návrh 9
Příloha Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ pododstavec 1

Tato akce podpoří základní odbornou 
přípravu výzkumných pracovníků, která se 
zpravidla zaměří na první čtyři roky kariéry 
výzkumných pracovníků, a v případě 
potřeby bude za účelem dokončení základní 
odborné přípravy o rok prodloužena. 
Prostřednictvím nadnárodního vytváření sítí 
zaměřeného na strukturování významného 
podílu kapacity kvalitní základní odborné 
přípravy v oblasti výzkumu v členských 
státech a přidružených zemích jak ve 
veřejném, tak v soukromém sektoru, se 
akce zaměří na zlepšování profesních 
vyhlídek výzkumných pracovníků v obou 
sektorech, čímž se současně zvýší 
přitažlivost výzkumné profese pro mladé 
výzkumné pracovníky.

Tato akce podpoří základní odbornou 
přípravu výzkumných pracovníků, která 
zpravidla trvá čtyři roky (odpovídá plnému 
pracovnímu úvazku) kariéry výzkumných 
pracovníků, a v případě potřeby bude za 
účelem dokončení základní odborné 
přípravy o rok prodloužena. 
Prostřednictvím nadnárodního vytváření sítí 
zaměřeného na strukturování významného 
podílu kapacity kvalitní základní odborné 
přípravy v oblasti výzkumu v členských 
státech a přidružených zemích jak ve 
veřejném, tak v soukromém sektoru, se 
akce zaměří na zlepšování profesních 
vyhlídek výzkumných pracovníků v obou 
sektorech, čímž se současně zvýší 
přitažlivost výzkumné profese pro mladé.

Odůvodnění

Díky poznámce „odpovídá plnému pracovnímu úvazku“ má pozměňovací návrh zabránit 
jakékoli diskriminaci, která by byla v rozporu s politikami, které chtějí sladit pracovní a 
rodinný život. Akce Marie Curie „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ má 
usnadnit a zvýšit přitažlivost vědecké dráhy pro mladé lidi. Proto se obrací na mladé, kteří 
mají předpoklady k výzkumné práci.

Pozměňovací návrh 10
Příloha Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ pododstavec 3

Společný vzdělávací program v oblasti 
výzkumu by měl být soudržný z hlediska 
požadavků na kvalitu a měl by splňovat 
určitá pravidla, pokud jde o dohled a 
instruktáž. Společný vzdělávací program 
využívá doplňkových schopností účastníků 

Společný vzdělávací program v oblasti 
výzkumu by měl být soudržný z hlediska 
požadavků na kvalitu a měl by splňovat 
určitá pravidla, pokud jde o dohled a 
instruktáž. Společný vzdělávací program 
využívá doplňkových schopností účastníků 
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sítě (včetně podniků) i jiné součinnosti. 
Vyžaduje vzájemné uznávání kvality 
odborné přípravy, a pokud je to možné, 
diplomů a jiných osvědčení.

sítě (včetně podniků) i jiné součinnosti. 
Vyžaduje vzájemné uznávání kvality 
odborné přípravy, a pokud je to možné, 
diplomů a jiných osvědčení. Zvláštní 
pozornost se věnuje problematice 
dlouhodobého zapojení výzkumných
pracovníků do pracovního prostředí.

Odůvodnění

Odborná příprava výzkumných pracovníků si žádá investice značných finančních prostředků a 
nebylo by dobré je promrhat. Odtud pramení požadavek vytvořit sérii opatření na zapojení 
nejtalentovanějších výzkumných pracovníků do evropského výzkumného trhu.

Pozměňovací návrh 11
Příloha Činnosti „Základní odborná příprava výzkumných pracovníků“ pododstavec 5 bod 3

• organizování krátkodobých 
vzdělávacích akcí (konferencí, letních 
škol a specializovaných školení) 
určených jak pro účastníky sítě, tak pro 
výzkumné pracovníky mimo síť.

• náklady na vytváření sítí a organizování 
krátkodobých vzdělávacích akcí 
(konferencí, letních škol a 
specializovaných školení) určených jak pro 
účastníky sítě, tak pro výzkumné 
pracovníky mimo síť.

Odůvodnění

Financování sítí doplňkových organizací z různých zemí počítá s provozními náklady, které 
musí být výslovně zařazeny mezi opatření způsobilá k financování.

Pozměňovací návrh 12
Příloha Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 2

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu na plný 
úvazek; očekává se však, že výzkumní 
pracovníci budou zpravidla mít větší 
zkušenosti, protože akce je zaměřena na 
celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj.

Výzkumní pracovníci, pro něž je tato akce 
určena, by měli mít alespoň čtyřleté 
zkušenosti s prací ve výzkumu na plný 
úvazek či rovnocenného objemu; očekává 
se však, že výzkumní pracovníci budou 
zpravidla mít větší zkušenosti, protože 
akce je zaměřena na celoživotní vzdělávání 
a profesní rozvoj.
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Odůvodnění

Díky poznámce „či rovnocenného objemu“ (což umožňuje započítat dobu přerušení práce) 
má pozměňovací návrh zabránit jakékoli diskriminaci, která by byla v rozporu s politikami, 
které chtějí sladit pracovní a rodinný život.

Pozměňovací návrh 13
Příloha Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 5 bod 2

• jiné veřejné nebo soukromé subjekty, 
včetně velkých výzkumných organizací, 
které buď z úředního pověření financují a 
řídí stipendijní programy, nebo které jsou 
uznány orgány veřejné moci, jako např. 
agentury zřizované vládami podle 
soukromého práva, které jsou pověřeny 
veřejnou službou, charity atd.;

• jiné veřejné nebo soukromé subjekty, 
včetně velkých výzkumných organizací, 
univerzit, organizací, které buď z úředního 
pověření financují a řídí stipendijní 
programy, nebo které jsou uznány orgány 
veřejné moci, jako např. agentury 
zřizované vládami podle soukromého 
práva, které jsou pověřeny veřejnou 
službou, charity atd.;

Odůvodnění

Mezi výzkumné subjekty a organizace, které jsou způsobilé ke spolufinancování, je třeba 
výslovně zahrnout univerzity, vzhledem k jejich rozhodující úloze při vytváření a vzdělávání 
lidských zdrojů v odvětví výzkumu.

Pozměňovací návrh 14
Příloha Činnosti „Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj“ pododstavec 6

Obě formy provádění budou od počátku 
probíhat souběžně. V průběhu rámcového 
programu budou během posuzování 
dopadu obou forem stanoveny způsoby 
provádění zbývající části program.

Obě formy provádění budou od počátku 
probíhat souběžně prostřednictvím
spolufinancování, které bude počítat s 
úvodní fází přizpůsobenou jejich 
uskutečnění. V průběhu rámcového 
programu budou během posuzování 
dopadu obou forem stanoveny způsoby 
provádění zbývající části program.

Odůvodnění

Všechny země / všechny regiony nemají programy mobility, což by mohlo vést k různému 
zacházení, to by mohla napravit právě úvodní fáze.
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Pozměňovací návrh 15
Příloha Činnosti „Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich propojení“ 

pododstavec 2 bod 3

• organizování pracovních seminářů a 
konferencí posilujících zkušenosti mezi 
oběma sektory a rovněž výměnu 
poznatků tak, aby byl zapojen větší počet 
pracovníků z obou sektorů;

• náklady na vytváření sítí a organizování 
pracovních seminářů a konferencí 
posilujících zkušenosti mezi oběma sektory 
a rovněž výměnu poznatků tak, aby byl 
zapojen větší počet pracovníků z obou 
sektorů;

Odůvodnění

Financování sítí organizací z různých zemí počítá s provozními náklady, které musí být 
výslovně zařazeny mezi opatření způsobilá k financování.

Pozměňovací návrh 16
Příloha Činnosti „Specifické akce“ jediný pododstavec

Na podporu vytvoření skutečného 
evropského trhu práce pro výzkumné 
pracovníky je třeba provést řadu 
doprovodných akcí zaměřených na 
odstranění překážek mobility a na posílení 
profesních vyhlídek výzkumných 
pracovníků v Evropě. Cílem těchto akcí 
bude zejména zvyšování povědomí 
účastníků a široké veřejnosti, a to i 
prostřednictvím cen „Marie Curie“, 
podněcování zájmu a podpora na úrovni 
členských států a doplnění akcí 
Společenství.

Na podporu vytvoření skutečného 
evropského trhu práce pro výzkumné 
pracovníky je třeba provést řadu 
doprovodných akcí zaměřených na 
odstranění překážek mobility a na posílení 
profesních vyhlídek výzkumných 
pracovníků v Evropě. Cílem těchto akcí 
bude zejména zvyšování povědomí 
účastníků a široké veřejnosti, a to i 
prostřednictvím cen „Marie Curie“, 
podněcování zájmu a podpora na úrovni 
členských států a doplnění akcí 
Společenství. Stanoví se rovněž iniciativy, 
jejichž cílem bude usnadnit mobilitu 
výzkumných pracovníků a jejich rodin a 
rovněž jejich zapojení do přijímajících 
zemí.

Odůvodnění

Je důležité podpořit evropskou síť středisek mobility a usnadnit tak zapojení výzkumných 
pracovníků a jejich rodin do přijímajících zemí, ale rovněž seznámit veřejnost prostřednictvím 
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reklamních kampaní a seminářů s úlohou výzkumného pracovníka a akcí Marie Curie.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

V Lisabonu si Evropa stanovila cíl stát se hlavním činitelem rozvoje na světové scéně.
Rozhodla se tehdy vytvořit do roku 2010 znalostní společnost a dát důraz především na 
výzkum a inovace.
Pět let po Lisabonu a pět let před rokem 2010 je však třeba se zamyslet, neboť propast, která 
nás dělí od ostatních hybatelů světového rozvoje, se nezmenšila. Spíše naopak.
Spojené státy mají výhodu díky tomu, že investují značné prostředky do výzkumu, a díky 
souběžně prováděným a agresivním pokusům ve výzkumu, jejichž výsledky jsou poté úspěšně 
zavedeny na světový trh (internet, GPS atd.); pokud jde o asijské země, ty přidávají k levné 
pracovní síle rostoucí technologický pokrok, který je rovněž levný, a nedělají si tedy starosti 
s nákladnými opatřeními na ochranu životního prostředí, práce, zdraví.
Ze všech těchto důvodů je starý kontinent čím dál méně konkurenceschopný a EU si je 
vědoma toho, že je třeba urychlit lisabonský proces a více investovat do výzkumu, 
technologií, vzdělávání, inovací, tak aby dohnala zpoždění, pokud jde o konkurenceschopnost 
a aby zajistila větší růst a posílení zaměstnanosti.
V této souvislosti představuje výzkum hybnou sílu nového systému Evropské unie a 
výzkumný pracovník je klíčem k větším znalostem, které jsou nezbytnou podmínkou pro lepší 
konkurenceschopnost.
Obnovená lisabonská strategie chápe jednotlivce jako hlavní zdroj růstu a zaměstnanosti.
Ukazuje se, že nová podpora akcí Marie Curie je prospěšná a díky ní již bylo možné 
zdůraznit, jak je důležité podporovat mobilitu výzkumných pracovníků, která je nezbytná 
k nesmírně užitečné výměně znalostí a myšlenek. Toto opatření však samo o sobě nebude 
proti tak veliké výzvě platné.
Podle nás je třeba vytvořit skutečný evropský výzkumný prostor, dlouhý nepřetržitý proud 
myšlenek, na němž bude spočívat Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex pro 
výzkumné pracovníky. Tento proud bude procházet všemi členskými státy a zapojí je do 
procesu. Prosadí se evropský výzkumný trh, na němž se budou moci svobodně měřit 
nejinteligentnější osoby, budou ceněny a bude uznáno zejména jejich úsilí a oprávněné 
profesní vyhlídky. Aby výzkumného pracovníka výzkum lákal, aby se chtěl výzkumu věnovat 
a přijít nebo/a vrátit se do Evropy, musí ho lákat nějaký velký projekt, musí mít k dispozici 
nástroje a možnosti k tomu, aby jej uskutečnil, musí pohlížet do budoucnosti klidně, a nikoli 
bát se toho, že bude muset opustit svou rodinu, protože nebude mít dostatek prostředků na to, 
aby ji vzal s sebou.

Povolání vědce

Návrh Evropské komise ohledně specifického programu Lidé bere v úvahu dobré zkušenosti, 
kterých se dosáhlo při akcích Marie Curie, které silně podnítily růst výzkumu na nejvyšší 
úrovni; v určitých případech se prokázalo, že jsou to skutečné mozkové laboratoře.
Vzhledem k tak dobré zkušenosti bylo moudré a správné opět navrhnout stejnou základní 
strukturu a pozměnit ji na základě získaných zkušeností.
Cíle specifického programu Lidé jsou nyní náročnější a chtějí posílit lidský potenciál ve 
výzkumu a technologiích v Evropě, jak z hlediska kvality, tak množství.
Program bude muset podnítit talentované osoby, aby se daly na vědeckou dráhu, a udržet 
evropské výzkumné pracovníky v Evropě; mimo to hodlá přilákat výzkumné pracovníky 
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z celého světa.
K tomu je však potřeba, aby se vědecká dráha stala povoláním a aby byla jako taková 
uznávána a přiměřeně finančně ohodnocena.
Finanční ohodnocení výzkumného pracovníka je ostatně klíčovým faktorem posilujícím 
přitažlivost této profesní dráhy.
Je tedy třeba nabídnout v budoucnu výzkumným pracovníkům platové podmínky, které 
vezmou v úvahu nejlepší mezinárodní normy, a věnovat větší pozornost souvisejícímu 
sociálnímu zabezpečení a pojištění. To zaručí zejména nezávislost výzkumu.
Aby byl výzkum spolehlivý, musí být rovněž co nejvíce nezávislý a musí mít strukturující 
vliv na evropský výzkumný prostor, v němž se výzkumný pracovník musí zcela svobodně 
pohybovat a rozvíjet tak své schopnosti a zlepšovat své kompetence; musí mít možnost 
hodnotit se a získávat nové znalosti, zhodnotit své schopnosti a interakci se společností, 
s jejímiž zástupci se setkává na seminářích, přednáškách a specializovaných setkáních, jejichž 
cílem je odhalit výsledky výzkumu a které se mají naopak stát částí výzkumných laboratoří.
To vše by se mělo uskutečnit zejména díky specifické síti, kterou budou financovat akce 
Marie Curie.
Síť usnadní rozvoj dráhy vědeckých pracovníků a rovněž jejich profesní začlenění do 
pracovního prostředí po dosažení vzdělání.
Cílem programu Lidé musí být usnadnění vědecké dráhy. Vědeckému pracovníku se totiž 
musí pomáhat ve všech fázích jeho kariéry, počínaje počátečním stádiem získávání vzdělání, 
a je třeba postarat se o něj a udržet jej, ukáže-li se, že je schopný.
Dále je třeba mít na paměti úlohu vědeckých pracovnic a specifické akce, jejichž cílem je 
chránit jejich vědeckou dráhu, která se musí rozvíjet, aniž by bylo třeba obětovat jí rodinu. Je 
proto třeba přijmout přiměřená opatření, která sladí rodinný a pracovní život a umožní 
vědeckým pracovnicím opětovné zapojení do práce, zejména po jejím přerušení.
Zapojení výzkumného pracovníka a jeho rodiny do přijímající země je mechanismus, který 
úzce souvisí se zlepšením evropského výzkumného trhu. Je tedy nesmírně důležité podpořit 
evropskou síť středisek mobility, jejichž úkolem je právě zlepšit životní podmínky 
výzkumných pracovníků v přijímajících zemích a současně seznamovat veřejnost s povoláním 
výzkumného pracovníka a s úlohou akcí Marie Curie.

Spolufinancování

Režim spolufinancování si zaslouží samostatnou kapitolu. Hodně se o něm jednalo a stále 
jedná a jeho nelehký úkol spočívá ve sladění cílů výzkumu, ať už spadá pod veřejný nebo pod 
soukromý subjekt.
Přínos národních programů a soukromých investic musí v budoucnu umožnit využít lidský 
kapitál a věnovat zvláštní pozornost vynikající úrovni, která je velkým přínosem pro 
strukturující vliv na evropský výzkumný prostor.
Mezi programem Lidé, národními programy, strukturálními politikami a politikami 
Společenství ohledně výuky a vzdělávání se tedy musí vytvořit pevné spojení, které 
optimalizuje úsilí a zaměří je stejným směrem, tzn. bude motivovat výzkumné pracovníky, a 
tím podnítí výzkum.
S podporou výzkumu souvisí rovněž jeho zajištění pomocí platných legislativních nástrojů a 
vzhledem k tomu, že v rámci akcí Marie Curie neexistují jednoznačná pravidla, pokud jde o 
duševní vlastnictví, je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně a rozdělení duševního 
vlastnictví pomocí smluvních doložek, které ochrání výsledky výzkumu a jednotlivých 
výzkumných pracovníků.
A konečně, vzhledem k tomu, že všichni nemají možnost využívat komplexního režimu, 
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jakým je spolufinancování programů mobility, bude třeba počítat s úvodní fází, která zabrání 
jakýmkoli rozdílům v zacházení s výzkumnými pracovníky, kteří pocházejí ze zemí nebo 
regionů, které nemají programy mobility.
Výzkum musí být otevřen všem osobám splňujícím požadované podmínky. Je tedy nesmírně 
důležité, aby byl program pro výběr lidského kapitálu do výzkumu snadno přístupný. Za tímto 
účelem by Evropská komise při vypracovávání svého pracovního programu a v souladu 
s pravidly pro účast ve výběrových řízeních měla zřídit režim zjednodušení kancelářských 
postupů a zabránit tak tomu, aby procedurální překážky neohrožovaly důležité vědecké 
iniciativy.
Evropský parlament musí být pravidelně informován o výsledcích, jichž se dosáhlo 
prostřednictvím akcí specifického programu Lidé, který bude možno vylepšit a opravit, pokud 
k tomu dají podnět první zkušenosti s jeho novým prováděním.

Rozpočet

Uskutečnění náročných cílů programu Lidé vyžaduje značné finanční prostředky.
Členské státy se zavázaly, že budou do odvětví výzkumu investovat 3 % svých HDD; EU 
musí tento směr do budoucna udržet a zabránit tomu, aby nedostatek finančních prostředků 
v jejím rozpočtu nepoškodil celkovou rozvojovou strategii.
Mohli bychom se totiž ocitnout v paradoxní situaci, kdy by členské státy navyšovaly investice 
do výzkumu a EU by se rozhodla opět je snížit, což by vedlo k zániku stávajícího programu 
nebo postupů spolufinancování.
Investice do znalostí znamenají především investice do mládí, vzdělávání mladých, jejich 
přípravu na to, aby byli konkurenceschopní na světovém trhu a mohli se postavit budoucím 
výzvám, výzvám, jimž říkáme „výzkum“.


