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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-Szerz
ődés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. cikke 
alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt bet
űkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében 
(például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban).
Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett 
osztályokkal.
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1 HL C ... /a Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Munkaer
ő” egyedi programról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005– 2005/0187(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanács számára készített javaslatára (COM(2005) 0442)1,

– tekintettel az EU-Szerződés 166. cikkére, amelynek értelmében konzultációt folytatott a 
Tanáccsal (C6-0383/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha 
lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(13) preambulumbekezdés
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(13) A program végrehajtása során kellő
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére, valamint 
többek között a program cselekvéseiből 
finanszírozott projektek és programok 
keretében alkalmazott kutatók 
munkakörülményeire, felvételi eljárásuk 
átláthatóságára és szakmai előmenetelükre; 
ezekben a kérdésekben a Kutatók Európai 
Chartájáról és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexéről szóló, 
2005. március 11-i bizottsági ajánlás nyújt 
hivatkozási keretet,

(13) A program végrehajtása során kellő
figyelmet kell fordítani a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére, valamint 
többek között a program cselekvéseiből 
finanszírozott projektek és programok 
keretében alkalmazott kutatók 
munkakörülményeire, a szakmai élet és a 
családi élet összehangolására nézve 
kedvező intézkedésekre, felvételi eljárásuk 
átláthatóságára és szakmai előmenetelükre; 
ezekben a kérdésekben a Kutatók Európai 
Chartájáról és a kutatók felvételi 
eljárásának magatartási kódexéről szóló, 
2005. március 11-i bizottsági ajánlás nyújt 
hivatkozási keretet,

Indokolás

Hangsúlyozni kell azt, hogy a program megvalósítási szakaszában megfelelő intézkedéseket 
írnak elő a szakmai élet és a családi élet összehangolására.  

Módosítás: 2
(14) preambulumbekezdés

(14) Ez a program összhangban van az 
európai kutatás és fejlesztés területén 
alkalmazott humán erőforrásra vonatkozó
integrált stratégiával és elősegíti ennek 
továbbfejlesztését és végrehajtását a 
„Mobilitási stratégia az EKT számára” című
és a „Kutatók az EKT-ben: egy szakma, 
több karrier” című közlemények alapján,  
valamint figyelembe veszi a kutatás és 
fejlesztés területén alkalmazott humán er
őforrásról szóló, 2005. április 18-i tanácsi 
következtetéseket

(14) Ez a program összhangban van az 
európai kutatás és fejlesztés területén 
alkalmazott humán erőforrásra vonatkozó
integrált stratégiával és célja egy tényleges 
európai kutatási térség létrehozása, 
ahogyan a „Mobilitási stratégia az EKT 
számára” című közlemény és a „Kutatók az 
EKT-ben: egy szakma, több karrier” című
okmány alapján,  valamint figyelembe veszi 
a kutatás és fejlesztés területén alkalmazott 
humán erőforrásról szóló, 2005. április 18-i 
tanácsi következtetéseket

Indokolás
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Hangsúlyozni kell, hogy a program fő célkitűzése egy tényleges európai kutatási térség 
létrehozása. 

Módosítás: 3
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) a „Munkaerő” program célja a 
humánpotenciál fejlesztése mind 
mennyiségi mind pedig minőségi 
szempontból a kutatás és a technológia 
területén Európában, különösen a kutatói 
„foglalkozás” elismerése által. Ez az 
intézkedés elősegítené az alapkutatás 
kiválósági szintjének fenntartását és a 
technikai kutatás megfelelő fejlesztését, 
valamint elősegítené a kutatók Európába 
és Európából más célpontok felé irányuló
mobilitását.

Indokolás

A „Munkaerő” program célkitűzéseihez az új preambulumbekezdésben hozzáfűzött pontosítás 
bevezeti a kutatói foglalkozás fogalmát, amely ugyanolyan tiszteletet érdemel, mint más 
foglalkozások.

Módosítás: 4
6. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A munkaprogram kidolgozása során 
a részvételi szabályoknak megfelelően a 
Bizottság meghozza a szükséges 
intézkedéseket az eljárások egyszerűsítési 
rendszerének felállítására.

Indokolás

A Marie Curie-cselekvések ambiciózus célkitűzéseinek megvalósítása azt jelenti, hogy a 
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Bizottság gyorsítja a hivatali eljárásokat, hogy az eljárásbeli késedelmek ne lassítsák 
a kutatást.

Módosítás: 5
8. cikk, (5) bekezdés

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot az egyedi program 
végrehajtásának előrehaladásáról, és 
tájékoztatást ad a program keretében 
finanszírozott valamennyi KTF-cselekvésr
ől. 

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a 
bizottságot és az Európai Parlamentet az 
egyedi program végrehajtásának el
őrehaladásáról, és tájékoztatást ad a 
program keretében finanszírozott 
valamennyi KTF-cselekvésről.

Indokolás

A keretprogramban található egyedi program jelentősége miatt együttdöntési eljárás alá
tartozik, és az Európai Parlamentet tájékoztatni kell a program cselekvésein keresztül elért 
eredményekről. 

Módosítás: 6
Melléklet, Bevezetés, második számozatlan bekezdés
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A programot a munkaerőt célzó
rendszeres befektetésekkel hajtják 
végre, elsősorban az összefüggő
Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatók számára teremt 
lehetőséget képességeik és 
szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a 
kutatásra irányuló alapképzéstől a 
karrierfejlesztésig és az egész életen 
át tartó tanulásig.  A 
transznacionális és az ágazatok 
közötti mobilitás, a különböző
ágazatokban és országokban 
szerzett tapasztalatok elismerése és 
a megfelelő munkakörülmények 
biztosítása a Marie Curie-
cselekvések kulcsfontosságú tényez
ői. 

A programot a munkaerőbe való rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-
cselekvéssorozattal, külön utalással az 
európai hozzáadott értékre, amelyet az 
európai kutatási térségre gyakorolt 
strukturáló hatásként gerjesztenek. E 
cselekvések, a kutatók számára teremtenek
lehetőséget képességeik és szaktudásuk 
fejlesztéséhez karrierjük bármely 
szakaszában, a kutatásra irányuló
alapképzéstől a szakmai fejlesztésig és az 
egész életen át tartó tanulásig az állami és 
a magánszektorban. A transznacionális és 
az ágazatok közötti mobilitás, a különböző
ágazatokban és országokban szerzett 
tapasztalatok elismerése és a megfelelő
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényez
ői, mind a kutatás függetlensége 
szempontjából, mind pedig a díjazásoknak 
a legjobb nemzetközi normákhoz való
igazítása, valamint a szociális és 
biztosítási fedettségre fordított nagyobb 
figyelem szempontjából.

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a kutatói pályák mobilitását és fejlesztését elősegítő cselekvések 
szintén strukturáló hatással vannak a valóságra és a nemzeti programokra, az európai 
kutatási térségen belül megfelelően létrehozott európai együttműködés megvalósítása 
céljából. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a kutató szakmai fejlődését is elő kell segíteni, mind 
az állami, mind pedig a magánszektorban.Az európai kutatási térség támogatása érdekében, 
amely célja a tudományos pályafutás serkentése, a munkafeltételeket egyenlővé kell tenni a 
kutatás függetlenségének biztosítása mellett.

Módosítás: 7
Melléklet, Bevezetés, negyedik a) számozatlan bekezdés (új)
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A Marie Curie-cselekvések keretében 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
a szellemi tulajdon védelmére és 
megoszlására megfelelő szerződéses 
záradékokkal, melyek célja az egyéni 
kutató védelme, amikor az alkotásokból 
anyagi javakkal járó, piacra bocsátott 
szabadalom származik.

Indokolás

Alapvető jelentőségű, hogy a keretprogram védje a kutatás keretében kapott eredményeket, els
ősorban megfelelő szerződéses záradékokkal, melyek biztosítják a programokban alkalmazott 
kutató egyéni jogi helyzetét, akinek az eredményei gyártási kezdeményezésekhez és 
termékértékesítéshez vezetnek, amikor a megvalósítás egy vagy több kutató alkotásának 
meghatározó közreműködéséből született. 

Módosítás: 8
Melléklet, Bevezetés, hatodik számozatlan bekezdés
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Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható
fejlődés és a nemek közti egyenlőség 
elvére. A program a Marie Curie-
cselekvésekben az esélyegyenlőség el
ősegítésével és a nemek kívánatos részvételi 
arányának kitűzésével (legalább 40 %-os n
ői részvétel elérése) szándékozik biztosítani 
a nemek közötti egyenlőség érvényesülését. 
Továbbá a cselekvéseket úgy kell tervezni, 
hogy biztosítsák a kutatók számára a 
munkájuk és magánéletük közötti 
egyensúlyt, valamint könnyítsék meg 
pályamegszakítás esetén a kutatói pályára 
való visszatérést. Az egyedi program 
szerinti tevékenységek során figyelembe 
kell venni, továbbá az adott esetnek 
megfelelően az elvégzendő kutatás és annak 
lehetséges alkalmazásai etikai, társadalmi, 
jogi és tágabb kulturális szempontjait, 
valamint a tudományos és a technológiai 
fejlődés és kilátások társadalmi-gazdasági 
hatásait. 

Kellő figyelmet kell fordítani a fenntartható
fejlődés és a nemek közti egyenlőség 
elvére. A program a Marie Curie-
cselekvésekben az esélyegyenlőség el
ősegítésével és a nemek kívánatos részvételi 
arányának kitűzésével (legalább 40 %-os n
ői részvétel elérése) szándékozik biztosítani 
a nemek közötti egyenlőség érvényesülését. 
Továbbá a cselekvéseket úgy kell tervezni, 
hogy biztosítsák a kutatók számára a 
munkájuk és magánéletük közötti 
egyensúlyt oly módon, hogy segítsék a 
kutatók stabil beilleszkedését a munka 
világába, valamint könnyítsék meg 
pályamegszakítás esetén a kutatói pályára 
való visszatérést. Az egyedi program 
szerinti tevékenységek során figyelembe 
kell venni, továbbá az adott esetnek 
megfelelően az elvégzendő kutatás és annak 
lehetséges alkalmazásai etikai, társadalmi, 
jogi és tágabb kulturális szempontjait, 
valamint a tudományos és a technológiai 
fejlődés és kilátások társadalmi-gazdasági 
hatásait. 

Indokolás

A cselekvéseknek a pályamegszakítás esetén a kutatói pályára való visszatérésen kívül elő kell 
segíteniük a legtehetségesebb kutatók beilleszkedését az európai kutatási piacon. 

Módosítás: 9
Melléklet, Tevékenységek „Kutatók alapképzése”, első számozatlan bekezdés
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Ez a cselekvés a kutatók 
alapképzését támogatja, jellemzően 
a kutatói pályafutás első négy évére
– szükség esetén az alapképzés 
kiegészítéséhez még további egy 
évre – irányul. A tagállamokban és 
társult országokban a köz- és 
magánszférában rendelkezésre álló
kiváló minőségű alapképzési 
kapacitás lényeges részének 
strukturálását célzó transznacionális 
hálózatba szervezés útján a 
cselekvés a kutatói pályafutás 
kilátásainak javítására törekszik, 
ezzel is vonzóbbá téve a fiatal 
kutatók számára a kutatói pályát.

Ez a cselekvés a kutatók alapképzését 
támogatja, amely jellemzően négy éves
kutatói pályafutás (teljes munkaidőnek 
megfelelő) és szükség esetén az alapképzés 
kiegészítéséhez még további egy év. A 
tagállamokban és társult országokban a köz- 
és magánszférában rendelkezésre álló kiváló
minőségű alapképzési kapacitás lényeges 
részének strukturálását célzó
transznacionális hálózatba szervezés útján a 
cselekvés a kutatói pályafutás kilátásainak 
javítására törekszik, ezzel is vonzóbbá téve 
a fiatalok számára a kutatói pályát.

Indokolás

A „teljes munkaidőnek megfelelő” megjegyzés beillesztésével a módosítás célja a 
megkülönböztetés minden formájának elkerülése, amely ellentmondana a szakmai és a családi 
élet közötti egyensúly megteremtésére irányuló politikáknak. A Marie Curie-cselekvés 
„Kutatók alapképzése” célja, hogy megkönnyítse és erősítse a tudományos pálya vonzóerejét 
a fiatalok számára. A kutatás iránt elhivatottsággal rendelkező fiatalokhoz is szól a cselekvés. 

Módosítás: 10
Melléklet, Tevékenységek „Kutatók alapképzése”, harmadik számozatlan bekezdés
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A közös kutatóképzési programnak 
következetesnek kell lennie a min
őségi normákat tekintve, elő kell 
írnia a szükséges felülvizsgálatra és 
tanácsadásra vonatkozó szabályokat. 
A közös kutatóképzési program 
kihasználja a hálózatban részt vevők 
(vállalkozásokat is beleértve) 
egymást kiegészítő képességeit, 
valamint az egyéb szinergiákat. A 
program megköveteli a képzés min
őségének, és ha lehet, a diplomák és 
más kiadott bizonyítványok 
kölcsönös elismerését.

A közös kutatóképzési programnak 
következetesnek kell lennie a minőségi 
normákat tekintve, elő kell írnia a 
szükséges felülvizsgálatra és tanácsadásra 
vonatkozó szabályokat. A közös 
kutatóképzési program kihasználja a 
hálózatban részt vevők (vállalkozásokat is 
beleértve) egymást kiegészítő képességeit, 
valamint az egyéb szinergiákat. A program 
megköveteli a képzés minőségének, és ha 
lehet, a diplomák és más kiadott 
bizonyítványok kölcsönös elismerését. 
Megkülönböztetett figyelemmel kezelendő
a kutatóknak a munka világába való
hosszú távú beilleszkedésének problémája.

Indokolás

A kutatók képzése jelentős források befektetését vonja maga után, amelyet nem ajánlatos 
elaprózni. Ebből adódik az az elvárás, mely szerint intézkedések sorozatát kell meghozni a 
legtehetségesebb egyéneknek az európai kutatási piacon való beilleszkedése tekintetében.

Módosítás: 11
Melléklet, Tevékenységek „Kutatók alapképzése”, ötödik számozatlan bekezdés 3) pont

• rövid időtartamú képzések szervezésére 
(konferenciák, nyári egyetemek és 
szaktanfolyamok) mind a hálózat 
képzésében résztvevők, mind hálózaton 
kívüli kutatók számára 

• a hálózatok létrehozásával járó költségek 
és a rövid időtartamú képzések 
szervezésére (konferenciák, nyári 
egyetemek és szaktanfolyamok) mind a 
hálózat képzésében résztvevők, mind 
hálózaton kívüli kutatók számára 

Indokolás

A különböző országokból származó kiegészítő szervezetek hálózatainak finanszírozása 
megvalósítási költségeket határoz meg, melyeket explicit módon be kell illeszteni a 
finanszírozásra alkalmas intézkedésekbe. 
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Módosítás: 12
Melléklet, Tevékenységek „Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés”, második 

számozatlan bekezdés

E cselekvés azokra a kutatókra 
vonatkozik, akik legalább négy év 
teljes munkaidős kutatói
tapasztalattal rendelkeznek; mivel a 
cselekvés az egész életen át tartó
tanulásra és a karrierfejlesztésre 
irányul, a kutatók többsége 
várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni.

E cselekvés azokra a kutatókra vonatkozik, 
akik legalább négy év teljes munkaidős,
vagy azzal egyenértékű kutatói 
tapasztalattal rendelkeznek; mivel a 
cselekvés az egész életen át tartó tanulásra 
és a karrierfejlesztésre irányul, a kutatók 
többsége várhatóan ennél több tapasztalatot 
fog tudni felmutatni.

Indokolás

Az „azzal egyenértékű” megjegyzés beillesztésével (amely megszakítási időszakot is lehetővé
tesz) a módosítás célja a megkülönböztetés minden formájának elkerülése, amely ellentétes 
volna a szakmai és a családi élet közötti egyensúly megteremtésére irányuló politikákkal. 

Módosítás: 13
Melléklet, Tevékenységek „Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés”, ötödik 

számozatlan bekezdés, 2) pont

• Egyéb köz- vagy magántestületek, 
beleértve a nagy kutatószervezeteket, 
amelyek ösztöndíjprogramokat 
finanszíroznak vagy igazgatnak vagy 
hivatalos megbízásból, vagy államilag 
elismert szervezetként, mint például a 
kormányok által létesített, a magánjog 
hatálya alá tartozó, közszolgálati 
feladattal megbízott ügynökségek, 
jótékonysági társulások stb.;

• Egyéb köz- vagy magántestületek, 
beleértve a nagy kutatószervezeteket, 
egyetemeket és szervezeteket, amelyek 
ösztöndíjprogramokat finanszíroznak vagy 
igazgatnak vagy hivatalos megbízásból, 
vagy államilag elismert szervezetként, mint 
például a kormányok által létesített, a 
magánjog hatálya alá tartozó, közszolgálati 
feladattal megbízott ügynökségek, 
jótékonysági társulások stb.;

Indokolás
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Explicit módon be kell illeszteni a szövegbe az egyetemeket a társfinanszírozásra alkalmas 
szervezetek és kutatószervezetek közé, tekintve, hogy meghatározó szerepet játszanak a 
humánerőforrás létrehozásában és képzésében a kutatási ágazatban. 

Módosítás: 14
Melléklet, Tevékenységek „Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés”, hatodik 

számozatlan bekezdés

Kezdetben a végrehajtás e két 
útvonal mentén párhuzamosan fog 
folyni. A két módszernek a 
keretprogram során végzett 
hatásvizsgálata fogja meghatározni a 
végrehajtás módját a program 
hátralevő idejére.

Kezdetben a végrehajtás e két útvonal 
mentén párhuzamosan fog folyni,
társfinanszírozás útján, amely a 
megvalósításnak megfelelő első szakaszt 
határoz meg. A két módszernek a 
keretprogram során végzett hatásvizsgálata 
fogja meghatározni a végrehajtás módját a 
program hátralevő idejére.

Indokolás

Nem minden ország / nem minden régió rendelkezik mobilitási programmal, amely 
megkülönböztetett elbánást eredményezhet, és ezt egy kísérleti szakasszal lehet kezelni.

Módosítás: 15
Melléklet, Tevékenységek „Az ipari vállalatok és az egyetemek közötti partnerségek és átjárási 

lehetőségek”, második számozatlan bekezdés, harmadik albekezdés

• a szektorok közti tapasztalat- és 
tudáscserét fokozó szemináriumok és 
konferenciák szervezése, amelyek célja 
mindkét szektorból minél több dolgozót 
elérni;

• a hálózatok létrehozásával járó költségek 
és a szektorok közti tapasztalat- és 
tudáscserét fokozó szemináriumok és 
konferenciák szervezése, amelyek célja 
mindkét szektorból minél több dolgozót 
elérni;

Indokolás

A különböző országokból származó szervezetek hálózatainak finanszírozása megvalósítási 
költségeket ír elő, melyeket explicit módon be kell illeszteni a finanszírozásra alkalmas 
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intézkedésekbe.  

Módosítás: 16
Melléklet, Tevékenyégek „Egyedi cselekvések” egyetlen számozatlan bekezdés

Egy igazi európai kutatói munkaer
őpiac megteremtésének 
támogatására összefüggő kiegészítő
cselekvések sorozata fog 
megvalósulni, azzal a céllal, hogy 
felszámolják a mobilitás akadályait 
és fellendítsék a kutatói karrier 
kilátásait Európában. E cselekvések 
különösképpen azt célozzák, hogy –
többek között a Marie Curie-
ösztöndíjakkal – felkeltsék az 
érdekelt felek és a nagy nyilvánosság 
érdeklődését, előmozdítsák és 
támogassák a tagállami szintű
cselekvéseket és kiegészítsék a 
közösségi cselekvéseket.

Egy igazi európai kutatói munkaerőpiac 
megteremtésének támogatására összefüggő
kiegészítő cselekvések sorozata fog 
megvalósulni, azzal a céllal, hogy 
felszámolják a mobilitás akadályait és 
fellendítsék a kutatói karrier kilátásait 
Európában. E cselekvések különösképpen 
azt célozzák, hogy – többek között a Marie 
Curie-ösztöndíjakkal – felkeltsék az 
érdekelt felek és a nagy nyilvánosság érdekl
ődését, előmozdítsák és támogassák a 
tagállami szintű cselekvéseket és 
kiegészítsék a közösségi cselekvéseket. A 
kutatók és családjaik mobilitásának és a 
fogadó országban való beilleszkedésük 
könnyítését célzó intézkedések 
meghozatalára is sor kerül. 

Indokolás

Fontos a mobilitási központok európai hálózatának támogatása, a kutató és családja 
beilleszkedésének megkönnyítése céljából a fogadó országban, valamint a kutatói pozíció és a 
Marie Curie-cselekvések nagyközönséggel való megismertetése céljából népszerűsítő
kampányok és szeminárium útján.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Lisszabonban Európa azt a célt tűzte ki maga elé, hogy kulcsfontosságú szereplővé válik 
világszinten.
Elhatározta, hogy 2010-ig tudásalapú társadalmat hoz létre, a hangsúlyt elsősorban a kutatásra 
és az innovációra helyezve.
Vagyis Lisszabon után öt évvel és 2010 előtt öt évvel egy vizsgálat vált szükséges, mivel a 
világ fejlődésének motorjaitól minket elválasztó távolság nem szűnt meg. Sőt, ellenkezőleg. 
Az Egyesült Államok előnyt szerzett a kutatásokba fektetett jelentős forrásoknak köszönhet
ően, valamint a kutatások párhuzamos és agresszív kísérlete révén, melynek eredményeit kés
őbb sikeresen alkalmazták a világpiacon (internet, GPS stb.); az ázsiai országok a maguk 
részéről az olcsó munkaköltséget növekvő technológiai fejlődést párosítanak, szintén alacsony 
áron, és nem foglalkoznak a környezetvédelem, a munkavédelem és az egészségvédelem 
költséges intézkedéseivel. 
Ezek az együttes okok apránként hozzájárulnak a versenyképesség egyre fokozódó
csökkenéséhez az öreg kontinensen, és az EU tudatában van annak, hogy a lisszaboni 
folyamatot a kutatásokba, a technológiába, az oktatásba és az innovációba való jobb 
befektetéssel gyorsítani kell, hogy ily módon be lehessen hozni a versenyképességben a 
lemaradást, és biztosítható legyen a növekedés és a foglalkoztatás erősítése.
Ebben az összefüggésben a kutatás jelenti az Európai Unióban hatályos új rendszer motorját, 
és a kutató a kulcs a nagyobb mennyiségű ismeret felé, amely a jobb versenyképesség sine 
aqua non feltétele.
A megújított lisszaboni stratégiában az egyén a növekedés és a foglalkoztatás legfőbb forrása.
A Marie Curie-cselekvések ismételt előtérbe helyezése hasznosnak bizonyult és segítségével 
már hangsúlyozni lehetett, milyen mértékben fontos a kutatók mobilitásának támogatása, amely 
elengedhetetlen az ismeretek és gondolatok jótékony hatású cseréjéhez. Ez az intézkedés 
azonban önmagában nem elég erős ahhoz, hogy felvegye a harcot egy ilyen méretű kihívással.
Véleményünk szerint egy igazi európai kutatási térséget kell létrehozni, egy hosszú szakadatlan 
gondolatáramlatot, amely a kutató és a kutatói viselkedési kódex európai chartájának bölcs
őjéül szolgál. Egy olyan áramlat, amely minden tagállamot behálóz és bevon a folyamatba. Egy 
európai kutatási piac szükséges, amelyen a legnagyobb tudások szabadon 
megmérettethetnének egymással és megbecsülést, és elismerést kapnának elsősorban 
törekvéseikben és jogos karrierkilátásaikban. Az érdeklődés felkeltése, a kutatási pályafutás 
választása, Európába érkezés vagy/és visszatérés érdekében a kutatónak éreznie kell egy nagy 
projekt vonzóerejét, a megvalósításhoz rendelkeznie kell eszközökkel és kilátásokkal, 
nyugodtan  kell tudnia a jövőt tervezni és nem aggodalommal gondolnia arra, hogy családját el 
kell hagynia, mert nem rendelkezik elegendő eszközzel ahhoz, hogy magával vihesse.

A kutatói foglalkozás

A Bizottság „Munkaerő” egyedi programra vonatkozó javaslata figyelembe veszi a Marie 
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Curie-cselekvésekkel szerzett pozitív tapasztalatot, amely cselekvések erősen serkentették a 
legmagasabb szintű kutatásokat. bizonyos esetekben valódi szellemi laboratóriumoknak 
bizonyultak.
Egy ilyen pozitív tapasztalattal szemben helyesnek és jogosnak bizonyult egy újabb javaslat az 
alapszerkezetre és annak a megszerzett tapasztalat alapján való módosítása.
A „Munkaerő” egyedi program célkitűzései ezáltal nagyratörőbbek és erősíteni kívánják 
mennyiségi és minőségi szinten a kutatási humánpotenciált és a technológiai potenciált 
Európában.
A program várhatóan a kutatói pálya választására ösztönzi majd a rátermetteket és törekedni 
fog az európai kutatók Európában tartására. Ugyanakkor a világ többi részéről is kívánja 
vonzani a kutatókat. 
Ehhez azonban a tudományos pályának foglalkozássá kell válnia, és mint ilyennek megfelelő
tiszteletet és anyagi megbecsülést kell élveznie.
A kutató díjazása egyébként kulcsfontosságú tényező e pálya vonzóereje szempontjából. 
A kutatóknak olyan bérezési feltételeket kell biztosítani, amelyek figyelembe veszik a legjobb 
nemzetközi normákat, és fokozott figyelmet kell fordítani az ennek megfelelő szociális és 
biztosítási fedezetre. Ez elsősorban a kutatás függetlenségének biztosítását teszi lehetővé.
Ahhoz, hogy a kutatás hiteles legyen, a lehető legnagyobb mértékben függetlennek kell lennie, 
és strukturáló hatással kell lennie az európai kutatási térségre, amelyben a kutatónak teljesen 
szabadon kell mozognia, tudását fejlesztve és képességeit erősítve. k2pesnek kell lennie a fejl
ődésre és az új ismeretek megszerzésére, képességei és a szemináriumok, konferenciák és 
speciális találkozók formájában őt körülvevő társadalommal való interakciók értékelésére, a 
kutatás eredményeinek felmérése céljából, valamint hogy azok a kutatás laboratóriumi elemeivé
váljanak.
Mindez a Marie Curie-cselekvések által finanszírozott egyedi hálózaton keresztül kell 
megvalósuljon.
A hálózat megkönnyíti majd a kutatók pályájának fejlődését, valamint szakmai beilleszkedését
a munka világába, képzésük szerint. 
A „Munkaerő” program célja a tudományos pálya megkönnyítése kell legyen. A kutatónak 
pályája minden szakaszában segíteni kell, a képzés korai szakaszától kezdve, és vállalni kell a 
költségeit, valamint meg kell tartani, amikor alkalmasnak bizonyul. 
Nem szabad megfeledkezni a női kutatók szerepéről sem, és az egyéni cselekvésekről, amelyek 
célja tudományos pályájuk családi áldozatok meghozatala nélküli fejlődésének védelme. Tehát 
megfelelő intézkedéseket kell hozni a családi élet és a szakmai élet összehangolására, és lehet
ővé kell tenni a női kutatók ismételt beilleszkedését pályafutásuk megszakítása után.
A női kutatók és családjuk beilleszkedése a befogadó országban egy olyan mechanizmus, 
amely nagymértékben kötődik a kutatás európai piacának javulásához. Rendkívül fontos tehát 
a mobilitási központok európai hálózata, amelynek feladata éppen a kutatók 
életkörülményeinek javítása a fogadó államban, miközben megismerteti a nagyközönséggel a 
kutatói beosztást és a Marie Curie-cselekvések szerepét.

Társfinanszírozás
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A társfinanszírozási rendszer külön fejezetet érdemel. Rendkívül kérdéses volt, és még most is
kérdéses, és nehéz feladata a kutatási célok összehangolásából áll, amely célok lehetnek a 
közszféra vagy magánszervezetek kifejeződésének megnyilvánulásai.
A nemzeti programok és a magánbefektetések hozzájárulása lehetővé teszi a humántőke 
létrehozását, valamint hogy különös figyelmet kapjon elsősorban a kiválóság szintjén az 
európai kutatási térségre nézve strukturáló hatású hozzáadott érték. 
Vagyis elengedhetetlenül fontos a szilárd kapcsolat a „Munkaerő” program és a nemzeti 
programok, a strukturális politikák, és a Közösség oktatási és képzési politikái között, az er
őfeszítések optimalizálása egy irányba terelése céljából, amely a kutató motiválása a kutatás 
motiválása érdekében.
A kutatás motiválása együtt jár a kutatás jól felépített jogalkotási eszközök útján való
biztosításával is, és figyelembe véve a szellemi tulajdonra vonatkozó egybehangzó eljárás 
hiányát, a Marie Curie-cselekvések keretében megkülönböztetett figyelmet kell élveznie a 
szellemi tulajdon védelmének és megoszlásának, szerződéses záradékokon keresztül, melyek 
védik a kutatási eredményeket és az egyéni kutatót.
Mivel nem mindenki tud olyan összetett rendszerekhez folyamodni, mint a mobilitási 
programok társfinanszírozása, egy kísérleti szakaszt kell meghatározni, amely tájékoztatást ad 
minden olyan jellegű eltérő elbánásról, amely a mobilitási programokkal nem rendelkező
országokból vagy régiókból származó kutatókat érinti.
A kutatásnak az előírt feltételeknek megfelelő valamennyi alany számára nyitottnak kell lennie. 
Vagyis alapvető fontosságú, hogy a kutatási humántőkét kiválasztó program könnyen 
hozzáférhető legyen. Ennek érdekében már a munkaprogram létrehozásakor és a 
véleményekben való részvétel szabályainak megfelelően az Európai Bizottságnak meg kell 
határoznia a hivatali eljárások egyszerűsítési rendszerét, hogy az eljárásbeli akadályok ne 
veszélyeztessenek fontos tudományos kezdeményezéseket.
Az Európai Parlamentet tájékoztatni kell a „Munkaerő” egyedi program cselekvéseivel elért 
eredményekről, amely programot javítható és korrigálható, ha az új alkalmazás első
tapasztalatai ebbe az irányba mutatnak.

Költségvetés

A „Munkaerő” program nagyra törő céljainak megvalósításához jelentős költségvetés 
szükséges.
A tagállamok vállalták, hogy a GDP-jük 3 %-át fektetik a kutatási ágazatba; az EU-nak kell 
irányítania ezt a versenyfutást a jövő felé, miközben el kell kerülnie, hogy költségvetése 
pénzügyi forrásainak hiánya a fejlesztési stratégia egészére kihasson.
Egy ellentmondásos helyzet alakulhat tehát ki, amelyben a tagállamok növelnék befektetéseiket 
a kutatásban, és az EU pedig úgy határozna, hogy csökkenti azokat, következésképpen a 
folyamatban lévő program vagy a társfinanszírozási eljárások megszűnnének.
A befektetés az ismeretekbe mindenek előtt befektetés az ifjúságba, a fiatalok képzésébe, 
versenyképessé tételébe a világpiacon, lehetővé téve számukra, hogy legyőzzék a jövő
kihívásait és 


