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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos „Žmonės“, kuria 
įgyvendinama Europos bendrijos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos pagrindų programa (2007–2013 m.)
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0442)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 166 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su 
Parlamentu (C6-0383/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal  EB sutarties 250 straipsnio 2 
dalį; 

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nesilaikyti Parlamento patvirtinto teksto;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
13 konstatuojamoji dalis

(13) Įgyvendinant šią programą
pakankamai dėmesio reikėtų skirti lyčių 
aspekto integravimui, taip pat inter alia
darbo sąlygoms, skaidrumui samdant 
darbuotojus ir priimtų dirbti pagal šią 
programą finansuojamuose projektuose ir 
programose mokslo darbuotojų karjeros 

13) Įgyvendinant šią programą pakankamai 
dėmesio reikėtų skirti lyčių aspekto 
integravimui, priemonėms, padedančioms 
suderinti profesinį ir šeimyninį gyvenimą, 
taip pat inter alia darbo sąlygoms, 
skaidrumui samdant darbuotojus ir priimtų 
dirbti pagal šią programą finansuojamuose 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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plėtrai; visiems šiems aspektams 
orientacinį pagrindą suteikia 2005 m. kovo 
11 d. Komisijos rekomendacija dėl 
Europos mokslininkų chartijos ir 
Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio 
kodekso.

projektuose ir programose mokslo 
darbuotojų karjeros plėtrai; visiems šiems 
aspektams orientacinį pagrindą suteikia 
2005 m. kovo 11 d. Komisijos 
rekomendacija dėl Europos mokslininkų 
chartijos ir Mokslininkų priėmimo į darbą 
elgesio kodekso.

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad įgyvendinant programą būtų numatytos tinkamos priemonės, 
padedančios suderinti šeimyninį ir profesinį gyvenimą.

Pakeitimas 2
14 konstatuojamoji dalis

(14) Ši programa atitinka ir remia 
žmogiškųjų išteklių Europos mokslinių 
tyrimų ir plėtros (MTP) srityje tolesnį 
integruotos strategijos įgyvendinimą ir 
plėtrą, remiantis „Mobilumo strategija 
EMTE“ ir „Mokslininkai Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje: viena profesija, 
daugialypės karjeros“, taip pat joje 
atsižvelgiama į 2005 m. balandžio 18 d. 
Tarybos išvadas dėl žmogiškųjų išteklių 
MTP srityje.

(14) Ši programa atitinka ir remia 
žmogiškųjų išteklių Europos mokslinių 
tyrimų ir plėtros (MTP) srityje tolesnį 
integruotos strategijos įgyvendinimą ir 
plėtrą bei siekia sukurti tikrą Europos 
mokslinių tyrimų erdvę, remiantis 
„Mobilumo strategija EMTE“ ir 
„Mokslininkai Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje: viena profesija, daugialypės 
karjeros“. Taip pat joje atsižvelgiama į 
2005 m. balandžio 18 d. Tarybos išvadas 
dėl žmogiškųjų išteklių MTP srityje.

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad pagrindinis programos tikslas yra sukurti tikrą Europos mokslinių tyrimų 
erdvę. 

Pakeitimas 3
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Programa „Žmonės“ siekiama 
padidinti žmogiškąjį mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos potencialą kiekybiniu 
ir kokybiniu aspektu iš dalies pripažįstant 
mokslininko profesiją.  Ši priemonė 
padėtų išlaikyti aukštą pagrindinių tyrimų 
ir technologinių tyrimų organinės plėtros 
lygį bei labiau skatintų Europos 
mokslininkų mobilumą Europos viduje ir 
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į kitas šalis.

Pagrindimas

Šia nauja konstatuojamaja dalimi patikslinamas programos „Žmonės“ tikslai ir įtraukiama 
mokslininko profesijos sąvoka, kurią reikia pagerbti kaip ir kitas profesijas.

Pakeitimas 4
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1 bis. 1a. Rengdama darbo programą ir 
vadovaudamasi dalyvavimo taisyklėmis 
Komisija imsis reikiamų priemonių 
įgyvendinti procedūrų supaprastinimo 
sistemą.

Pagrindimas

Marie Curie programos toli siekiančių tikslų vykdymas reikš Komisijos biurokratinių 
procedūrų supaprastinamą siekiant užtikrinti, kad vėlavimas dėl procedūrų negali trukdyti 
moksliniams tyrimams.

Pakeitimas 5
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
apie bendrą specialiosios programos 
įgyvendinimo pažangą ir apie visus pagal 
šią programą finansuojamus MTTP 
veiksmus.

5. Komisija reguliariai informuoja komitetą 
ir Parlamentą apie bendrą specialiosios 
programos įgyvendinimo pažangą ir apie 
visus pagal šią programą finansuojamus 
MTTP veiksmus.

Pagrindimas

Dėl programos „Žmonės“ svarbos pagrindų programai, dėl kurios sprendžiama pagal 
bendro sprendimo procedūrą, Parlamentas turėtų būti informuojamas apie šios programos 
veiksmų pasiektus rezultatus. 

Pakeitimas 6
Priedo įvado 2 pastraipa

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, ypač 
atsižvelgiant į pridedamąją vertę, kurią ji 
suteiks Europai kaip Europos mokslinių 



PE 368.076v01-00 8/17 PR\600208LT.doc

LT

pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, 
tiek tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai.

tyrimų erdvės formuojantis poveikis. Šiais 
veiksmais siekiama ugdyti mokslo 
darbuotojų gebėjimus ir kompetenciją 
visais jų karjeros etapais, nuo pradinių 
mokymų mokslinių tyrimų srityje iki
profesinio tobulėjimo ir mokymosi visą 
gyvenimą visuomeniniame ir privačiame 
sektoriuje.  Mobilumas, tiek tarptautinis, 
tiek tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos tiek mokslinių tyrimų 
nepriklausomumo, tiek užmokesčio 
nustatymo pagal geriausius tarptautinius 
standartus atžvilgiu bei didesnis dėmesys 
socialinėms garantijoms ir draudimui yra 
pagrindiniai visos Marie Curie programos 
elementai. 

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad veiksmai, kuriais siekiama skatinti mokslininkų mobilumą ir karjeros 
plėtrą, taip pat turės formuojamąjį poveikį tikrovėje ir nacionalinėms programoms siekiant 
įgyvendinti sklandų bendradarbiavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Taip pat reikėtų 
pabrėžti, kad mokslininkų profesinis tobulėjimas turėtų būti skatinamas visuomeniniame ir 
privačiame sektoriuje.Norint, kad Europos mokslinių tyrimų erdvėje būtų didinamos  
mokslininkų karjeros galimybės, reikia užtikrinti vienodas darbo sąlygas ir tuo pačiu 
išsaugoti mokslinių tyrimų nepriklausomumą.

Pakeitimas 7
Priedo įvado 4 a pastraipa (nauja)

Marie Curie programoje ypatingas 
dėmėsis turėtų būti skiriamas intelektinės 
nuosavybės apsaugai ir jos naudojimui 
apsaugant ją tinkamais sutarties 
straipsniais, kurie teisiškai  apsaugotų 
atskirus  mokslininkus, kai per mokslinius 
tyrimus sukurtas produktas 
patentuojamas ir pateikiamas į rinką.  

Pagrindimas

Pagrindų programai būtina sutarties straipsniais apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus 
siekiant programose dalyvaujantiems mokslininkams užtikrinti teisinę apsaugą, kuri skatintų 
gaminti ir pateikti į rinką produktus, kurie buvo sukurti vieno arba kelių mokslininkų 
didelėmis intelekto pastangomis. 
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Pakeitimas 8
Priedo įvado 6 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % 
moterų). Taip pat bus numatyti veiksmai, 
kuriais siekiama užtikrinti, kad mokslo 
darbuotojai išlaikytų tinkamą darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Be to, pagal šią 
programą prireikus bus svarstomi etiniai, 
socialiniai, teisiniai ir platesnio pobūdžio 
kultūriniai numatytų vykdyti mokslinių 
tyrimų ir jų galimo pritaikymo aspektai, 
taip pat mokslo ir technologijų plėtros bei 
numatymo socialinis ekonominis poveikis.

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % 
moterų). Taip pat bus numatyti veiksmai, 
kuriais siekiama užtikrinti, kad mokslo 
darbuotojai išlaikytų tinkamą darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir tokiu 
būdu padėti mokslininkams po pertraukos 
įtraukti mokslininkus į darbo rinką arba
tęsti karjerą mokslinių tyrimų srityje. Be 
to, pagal šią programą prireikus bus 
svarstomi etiniai, socialiniai, teisiniai ir 
platesnio pobūdžio kultūriniai numatytų 
vykdyti mokslinių tyrimų ir jų galimo 
pritaikymo aspektai, taip pat mokslo ir 
technologijų plėtros bei numatymo 
socialinis ekonominis poveikis.

Pagrindimas

Programa taip pat turėtų apimti talentingesnių mokslininkų įdarbinimą Europos mokslinių 
tyrimų rinkoje ir ne tik jų grįžimą po pertraukos. 

Pakeitimas 9
Priedo „Veiklos sritys“ paantraštės „Pradinis mokslo darbuotojų mokymas“ įtraukos 1 

pastraipa

Šia veikla siekiama remti pradinį mokslo 
darbuotojų mokymą, kuris paprastai 
organizuojamas per pirmuosius ketverius 
darbuotojų karjeros metus ir gali būti 
pratęsiamas dar vieneriems metams, jei tai 
būtina pradiniam mokymo etapui užbaigti.
Pasitelkus tarptautinio bendradarbiavimo 
mechanizmus, kurių tikslas – susisteminti 
kokybišką pradinio mokslo darbuotojų 
mokymo veiklą visose valstybėse narėse ir 
asocijuotose šalyse tiek valstybiniame, tiek 

Šia veikla siekiama remti pradinį mokslo 
darbuotojų mokymą, kuris paprastai apima
ketverius karjeros metus (darbą visu etatu 
atitinkantis laikotarpis) ir papildomai 
vienus metus, jei tai būtina pradiniam 
mokymo etapui užbaigti. Pasitelkus 
tarptautinio bendradarbiavimo 
mechanizmus, kurių tikslas – susisteminti 
kokybišką pradinio mokslo darbuotojų 
mokymo veiklą visose valstybėse narėse ir 
asocijuotose šalyse tiek valstybiniame, tiek 
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privačiame sektoriuose, šia veikla siekiama 
pagerinti mokslo darbuotojų karjeros 
perspektyvas abiejuose sektoriuose, tuo pat
metu skatinant jaunus mokslo darbuotojus
siekti karjeros mokslinių tyrimų srityje.

privačiame sektoriuose, šia veikla siekiama 
pagerinti mokslo darbuotojų karjeros 
perspektyvas abiejuose sektoriuose, tuo pat 
metu skatinant jaunus žmones siekti 
karjeros mokslinių tyrimų srityje.

Pagrindimas

Įrašant frazę „darbą visu etatu atitinkantis laikotarpis“ siekiama išvengti bet kokios 
diskriminacijos prieštaraujant profesinio ir šeimyninio gyvenimo suderinimo politikai. Marie 
Curie programa „Pradinis mokslo darbuotojų mokymas“ siekiama jauniems žmonėms 
palengvinti ir padaryti patrauklesnę mokslo darbuotojų karjerą. Ši programa taip pat skirta 
moksliniais tyrimais besidomintiems jauniems žmonėms.

Pakeitimas 10
Priedo „Veiklos sritys“ paantraštės „Pradinis mokslo darbuotojų mokymas“ įtraukos 3 

pastraipa

Bendra mokslinių tyrimų mokymo 
programa turėtų būti nuosekli kokybės 
standartų požiūriu, numatant tinkamas 
priežiūros ir kuravimo priemones.
Bendroje programoje reikėtų pasinaudoti 
papildoma tinklo dalyvių, įskaitant įmones 
ir kitokias sinergijos formas, kompetencija.
Tuo tikslu reikėtų užtikrinti abipusį 
mokymo kokybės ir, jei įmanoma, diplomų 
bei kitokių pažymėjimų pripažinimą.

Bendra mokslinių tyrimų mokymo 
programa turėtų būti nuosekli kokybės 
standartų požiūriu, numatant tinkamas 
priežiūros ir kuravimo priemones.
Bendroje programoje reikėtų pasinaudoti 
papildoma tinklo dalyvių, įskaitant įmones 
ir kitokias sinergijos formas, kompetencija.
Tuo tikslu reikėtų užtikrinti abipusį 
mokymo kokybės ir, jei įmanoma, diplomų 
bei kitokių pažymėjimų pripažinimą.
Ypatingas dėmesys skiriamas 
problemoms, susijusioms su mokslininkų 
ilgalaikiu įtraukimu į darbo rinką.

Pagrindimas

Mokslo darbuotojų mokymams reikia didelių investicijų, kurių nereikėtų skaidyti. Taip pat 
reikia numatyti priemonių Europos mokslo tyrimų rinkai aprūpinti.

Pakeitimas 11
Priedo „Veiklos sritys“ paantraštės „Pradinis mokslo darbuotojų mokymas“ įtraukos 5 

pastraipos 3 įtrauka

• trumpalaikių mokymo renginių 
(konferencijų, vasaros kursų ir 
specializuotų kursų) organizavimą, 
kuriuose galėtų dalyvauti tiek tinklui 
priklausantys, tiek jam nepriklausantys 

• padengtų tinklų sukūrimo išlaidas ir 
remtų trumpalaikių mokymo renginių 
(konferencijų, vasaros kursų ir 
specializuotų kursų) organizavimą, 
kuriuose galėtų dalyvauti tiek tinklui 
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mokslo darbuotojai. priklausantys, tiek jam nepriklausantys 
mokslo darbuotojai.

Pagrindimas

Finansuojant įvairių šalių papildomų organizacijų tinklus yra numatytos sukūrimo išlaidos, 
kurios turi būti aiškiai įtrauktos į finansavimo priemones.

Pakeitimas 12
Priedo „Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros plėtra“ paantraštės 2 pastraipa

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams, 
turintiems mažiausiai 4 metų darbo visu 
etatu patirtį mokslinių tyrimų srityje.
Kadangi ši veikla orientuota į mokymąsi 
visą gyvenimą ir karjeros plėtrą, tikimasi, 
kad joje dalyvaus profesinės patirties 
turintys mokslo darbuotojai.

Ši veikla skirta mokslo darbuotojams, 
turintiems mažiausiai 4 metų darbo visu 
etatu arba atitinkamo laikotarpio patirtį 
mokslinių tyrimų srityje. Kadangi ši veikla 
orientuota į mokymąsi visą gyvenimą ir 
karjeros plėtrą, tikimasi, kad joje dalyvaus 
profesinės patirties turintys mokslo 
darbuotojai.

Pagrindimas

Įrašant frazę „atitinkamo laikotarpio“, kuri leidžia atsižvelgti į darbo nutraukimo laikotarpį, 
siekiama išvengti bet kokios diskriminacijos prieštaraujant profesinio ir šeimyninio gyvenimo 
suderinimo politikai.

Pakeitimas 13
Priedo „Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros plėtra“ paantraštės 5 pastraipos 2 įtrauka

• kitos valstybės ar privačios įstaigos, 
įskaitant dideles mokslinių tyrimų 
organizacijas, kurios finansuoja ir valdo 
stipendijų programas, turėdamos oficialius 
įgaliojimus, arba kurios yra pripažintos 
valstybės valdžios institucijų, pavyzdžiui, 
valstybės valdžios institucijų pagal 
privatinę teisę įsteigtos agentūros, 
teikiančios viešąsias paslaugas, labdaros 
organizacijos ir kt.;

• kitos valstybės ar privačios įstaigos, 
įskaitant dideles mokslinių tyrimų 
organizacijas, universitetai ir 
organizacijos, kurios finansuoja ir valdo 
stipendijų programas, turėdamos oficialius 
įgaliojimus, arba kurios yra pripažintos 
valstybės valdžios institucijų, pavyzdžiui, 
valstybės valdžios institucijų pagal 
privatinę teisę įsteigtos agentūros, 
teikiančios viešąsias paslaugas, labdaros 
organizacijos ir kt.;

Pagrindimas

Būtina vienareikšmiškai įtraukti universitetus į mokslo įstaigas ir organizacijas, kurioms gali 
būti skiriamas finansavimas, atsižvelgiant į jų reikšmingą vaidmenį kuriant ir formuojant 
žmogiškuosius išteklius mokslo tyrimų sektoriuje.
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Pakeitimas 14
Priedo „Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros plėtra“ paantraštės 6 pastraipa

Abu įgyvendinimo būdai iš pradžių bus 
taikomi lygiagrečiai. Pagrindų programos 
įgyvendinimo metu abiejų būdų poveikio 
vertinimas padės nuspręsti, kurią 
įgyvendinimo tvarką taikyti likusiai 
programos daliai.

Abu veiklos būdai iš pradžių bus taikomi 
lygiagrečiai taikant bendro finansavimo 
priemonę ir numatant pradinį laikotarpį 
suderintą su jų įgyvendinimu. Pagrindų 
programos įgyvendinimo metu abiejų būdų 
poveikio vertinimas padės nuspręsti, kurią 
įgyvendinimo tvarką taikyti likusiai 
programos daliai.

Pagrindimas

Ne visos šalys ar regionai gali naudotis judumo programomis, dėl to jos galėtų būti 
traktuojamos skirtingai – to galima išvengti įvedant bandomąjį laikotarpį.

Pakeitimas 15
Priedo „Veiklos sritys“ paantraštės „Pramonės ir mokslo įstaigų sąsajos ir partnerystė“ 

įtraukos 2 pastraipos 3 įtrauka

• seminarų ir konferencijų, kurie skatintų 
keitimąsi žiniomis ir sektorių patirtimi, 
organizavimas siekiant, kad dalyvautų 
daugiau darbuotojų iš abiejų sektorių;

• padengtų tinklų sukūrimo išlaidas ir 
remtų seminarų ir konferencijų, kurie 
skatintų keitimąsi žiniomis ir sektorių 
patirtimi, organizavimas siekiant, kad 
dalyvautų daugiau darbuotojų iš abiejų 
sektorių;

Pagrindimas

Finansuojant įvairių šalių organizacijų tinklus yra numatytos sukūrimo išlaidos, kurios turi 
būti aiškiai įtrauktos į finansavimo priemones.

Pakeitimas 16
Priedo „Veiklos sritys“ paantraštės „Speciali veikla“ įtraukos pastraipa

Siekiant paremti tikros Europos darbo 
rinkos mokslo darbuotojams sukūrimą, 
reikia atlikti nuoseklius papildomus 
veiksmus, kad būtų pašalintos kliūtys 
mobilumui ir pagerintos mokslo darbuotojų 
karjeros perspektyvos Europoje. Šiais 
veiksmais bus visų pirma siekiama 
pagerinti suinteresuotųjų šalių ir plačiosios 

Siekiant paremti tikros Europos darbo 
rinkos mokslo darbuotojams sukūrimą, 
reikia atlikti nuoseklius papildomus 
veiksmus, kad būtų pašalintos kliūtys 
mobilumui ir pagerintos mokslo darbuotojų 
karjeros perspektyvos Europoje. Šiais 
veiksmais bus visų pirma siekiama 
pagerinti suinteresuotųjų šalių ir plačiosios
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visuomenės informuotumą (vienas iš būdų 
– Marie Curie apdovanojimai), skatinti ir 
remti veiklą valstybių narių lygiu ir 
papildyti Bendrijos veiklą.

visuomenės informuotumą (vienas iš būdų 
– Marie Curie apdovanojimai), skatinti ir 
remti veiklą valstybių narių lygiu ir 
papildyti Bendrijos veiklą. Taip pat 
numatytos iniciatyvos, skirtos palengvinti 
mokslo darbuotojų ir jų šeimų judumą bei 
jų integraciją priimančioje šalyje.  

Pagrindimas

Svarbu remti Europos judumo centrų tinklą, kad mokslo darbuotojai ir jų šeimos lengviau 
integruotųsi priimančioje šalyje, taip pat kad rengiant visuomenines programas ir seminarus 
visuomenė susipažintų su mokslo darbuotojų vaidmeniu ir Marie Curie programa.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Lisabonoje Europa užsibrėžė tikslą tapti pagrindine pasaulinės scenos veikėja.
Ji nusprendė iki 2010 m. sukurti žinių visuomenę, kur pagrindinis dėmesys skiriamas 
moksliniams tyrimams ir naujovėms.
Taigi, praėjus penkeriems metams po Lisabonos susitikimo ir likus penkeriems metams iki 
2010 m., būtini apmąstymai, kadangi praraja, skirianti mus nuo kitų pasaulio vystymosi 
variklių, nesumažėjo. Visiškai priešingai. 
Jungtinių Valstijų padėtis geresnė dėl didžiulių investicijų į mokslinius tyrimus, taip pat dėl 
lygiagrečiai atliekamų agresyvių mokslinių tyrimų eksperimentų, kurių rezultatai (internetas, 
GPS ir kt.) yra iš karto sėkmingai pritaikomi pasaulio rinkoje; kalbant apie Azijos valstybes, 
be pigios darbo jėgos, jose taip pat pigi auganti technologinė pažanga, be to, joms nerūpi 
brangiai kainuojančios aplinkos, darbo ir sveikatos apsaugos priemonės. 
Dėl visų šių priežasčių senasis žemynas po truputį praranda konkurencingumą ir ES supranta, 
kad būtina pagreitinti Lisabonos procesą, didinant investicijas į mokslinius tyrimus, 
technologijas, švietimą, naujoves, siekiant panaikinti atsilikimą konkurencingumo srityje bei 
užsitikrinti didėjantį augimą ir užimtumą.
Šioje plotmėje moksliniai tyrimai yra naujos Europos Sąjungoje veikiančios sistemos variklis, 
o mokslininkas – priemonė žinių teikiamai naudai gauti ir geresnio konkurencingumo sine 
qua non sąlyga.
Atnaujintoje Lisabonos strategijoje individas apibrėžiamas kaip pagrindinis augimo ir 
užimtumo šaltinis.
Naujai vykdoma Marie Curie programa pasirodė esanti naudinga ir leido jau dabar pabrėžti, 
kaip svarbu skatinti mokslininkų mobilumą, būtiną naudingam keitimuisi žiniomis ir 
idėjomis. Tačiau, atsižvelgiant į iššūkio apimtį, vien tik šios priemonės nepakaks.
Mūsų nuomone, būtina sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę – ilgą tekančią idėjų upę, kuri 
būtų Europos mokslininkų chartijos ir jų elgesio kodekso pagrindas. Upė, tekanti per visas 
valstybes nares ir įtraukianti jas į procesą. Būtina Europos mokslinių tyrimų rinka, kurioje 
patys didžiausi protai galės laisvai varžytis ir bus vertinami bei pripažįstami, turint omenyje jų 
teisėtus lūkesčius ir perspektyvas karjeros srityje. Kad būtų pritrauktas, susitelktų ties 
moksliniais tyrimais, atvyktų ar / ir grįžtų į Europą, mokslininkas turi būti sudomintas dideliu 
projektu, jis privalo turėti šiam projektui įgyvendinti būtinas priemones ir perspektyvas, jis 
turi planuoti savo ateitį ramiai, o ne nerimaudamas dėl to, kad privalo palikti šeimą, kadangi 
neturi pakankamai lėšų, kad galėtų ją vežtis su savimi.

Mokslininko profesija

Europos Komisijos pasiūlyme dėl specialiosios programos „Žmonės“ atsižvelgiama į teigiamą 
patirtį, sukauptą vykdant Marie Curie programą, ženkliai pagerinusią mokslinių tyrimų kilimą 
į aukščiausią lygmenį; kai kuriais atvejais jie net pasirodė esantys tikros proto laboratorijos.
Atsižvelgiant į tokią teigiamą patirtį buvo protinga ir pagrįsta dar kartą pasiūlyti bazinę 
struktūrą ir ją iš dalies pakeisti, atsižvelgiant į sukauptą patirtį.
Nuo šiol specialiosios programos „Žmonės“ tikslai tapo ambicingesni ir jais siekiama 
kiekybiškai ir kokybiškai didinti žmogiškųjų išteklių potencialą Europos mokslinių tyrimų ir 
technologijų srityje.
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Programa turės paskatinti talentingus žmones siekti mokslinės karjeros ir išlaikyti Europos 
mokslininkus Europoje; taip siekiama pritraukti viso pasaulio mokslininkus. 
Tačiau, kad tai būtų galima padaryti, mokslininko karjera turi tapti profesija ir būti gerbiama 
bei tinkamai apmokama.
Mokslininko darbo apmokėjimas yra pagrindinis veiksnys, siekiant padidinti šios specialybės 
patrauklumą. 
Nuo šiol būtina mokslininkams pasiūlyti tokias atlyginimo sąlygas, kurios atitiktų geriausias 
tarptautines normas, bei skirti didesnį dėmesį jų socialinei apsaugai bei draudimui. Tai leis 
užtikrinti mokslinių tyrimų nepriklausomumą.
Kad būtų patikimi, moksliniai tyrimai taip pat turi būti kuo labiau nepriklausomi bei 
struktūriškai veikti Europos mokslinių tyrimų erdvę, kurioje mokslininkai turi laisvai judėti, 
plėtodami savo galimybes ir stiprindami kompetenciją; mokslininkas privalo turėti galimybę 
save įvertinti bei įgyti naujų žinių, dalyvaudamas seminaruose, konferencijose ir 
specialiuosiuose susitikimuose, skirtuose atskleisti tyrimų rezultatus ir tapti tyrimų 
laboratorijomis, vertinti savo kompetenciją ir bendradarbiavimą su jį supančia visuomene.
Visa tai turės būti įgyvendinta pasitelkiant specialųjį tinklą, finansuojamą Marie Curie 
programos.
Tinklas turės palengvinti mokslininkų kilimą karjeros laiptais bei jų profesinį įtraukimą į 
darbo pasaulį pagal jų išsilavinimą. 
Programos „Žmonės“ tikslas turi būti mokslininko karjeros palengvinimas. Iš tiesų 
mokslininkui turi būti padedama visais jo karjeros etapais, nuo ankstyvojo mokymosi, taip pat 
būtina jį remti ir prisiminti tuomet, kai jis yra naudingas. 
Taip pat nedera pamiršti mokslininkės vaidmens bei specialiųjų veiksmų, skirtų apsaugoti jos 
karjerą, kuri turi būti plėtojama neaukojant šeimos. Todėl būtina numatyti atitinkamas
priemones, leidžiančias suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą bei užtikrinančias 
mokslininkės reintegraciją, ypač jai laikinai nutraukus karjerą.
Mokslininkės ir jos šeimos integracija priimančioje valstybėje yra mechanizmas, labai susijęs 
su Europos mokslinių tyrimų rinkos gerinimu. Todėl labai svarbu remti Europos mobilumo 
centrų tinklą, kurio užduotis būtent ir yra mokslininkų gyvenimo sąlygų priimančiose šalyse 
gerinimas, tuo pat metu supažindinant visuomenę su mokslininko funkcijomis ir Marie Curie 
programos vaidmeniu.

Bendras finansavimas

Bendro finansavimo tvarkai turi būti skirtas atskiras skirsnis. Dėl jo kilo daug klausimų, kai 
kurie jų vis dar neišspręsti, o minėto finansavimo sunki užduotis yra suderinti mokslinių 
tyrimų tikslus, nesvarbu ar jie išreiškia valstybės institucijų, ar privačių struktūrų interesus.
Nacionalinių programų ir privačių investicijų indėlis nuo šiol turės sudaryti galimybę 
panaudoti žmogiškąjį kapitalą ir skirti ypatingą dėmesį kokybės lygiui – pridėtinei vertei, 
turinčiai struktūrinį poveikį Europos mokslinių tyrimų erdvei. 
Taigi būtinas tvirtas programos „Žmonės“, nacionalinių programų, struktūrinės politikos ir 
Bendrijos švietimo ir mokslo politikos ryšys, siekiant optimizuoti pastangas ir nukreipti jas ta 
pačia linkme – motyvuoti mokslininkus, siekiant motyvuoti mokslinius tyrimus. 
Motyvuoti mokslinius tyrimus – vadinasi, užtikrinti tai gerai apibrėžtomis teisinėmis 
priemonėmis. Atsižvelgiant į vienodos tvarkos nebuvimą intelektinės nuosavybės srityje, 
vadovaujantis Marie Curie programa, ypatingas dėmesys turės būti skirtas intelektinės 
nuosavybės apsaugai ir paskirstymui, įtraukiant sutartines sąlygas, saugančias tyrimų 
rezultatus ir asmeniškai mokslininką.
Galiausiai, kadangi visi negali pasinaudoti tokia kompleksiška tvarka kaip bendras mobilumo 
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programų finansavimas, reikės numatyti bandomąjį etapą, kuriuo bus numatyti visi skirtumai, 
taikomi mokslininkams iš šalių ar regionų, kurie mobilumo programa nesinaudoja.
Tyrimai turi būti atviri visoms temoms, atitinkančioms reikalaujamas sąlygas. Todėl labai 
svarbu, kad mokslinių tyrimų žmogiškojo kapitalo atrankos programa būtų lengvai prieinama. 
Tuo tikslu, rengdama savo darbo programą bei vadovaudamasi dalyvavimo teikiant nuomones 
taisyklėmis, Europos Komisija turės numatyti biurokratinių procedūrų supaprastinimo 
tvarką, siekiant išvengti, kad procedūrinės kliūtys nesukliudytų svarbioms mokslinėms 
iniciatyvoms.
Europos Parlamentas turi būti nuolatos informuojamas apie specialiosios programos 
„Žmonės“ veiksmais pasiektus rezultatus, o programa galės būti pagerinta ir pataisyta, jei 
naujai ją taikant paaiškėtų, kad to reikia.

Biudžetas

Ambicingiems programos „Žmonės“ tikslams įgyvendinti būtinas papildomas biudžetas.
Valstybės narės įsipareigojo į mokslinių tyrimų sektorių investuoti 3 proc. savo BVP; ES 
turės nukreipti šį srautą į ateitį, siekdama apsidrausti, kad jos finansinių išteklių trūkumas 
nepakenktų visai vystymosi strategijai.
Iš tiesų galėtume stebėti paradoksalią situaciją, kuomet valstybės narės investicijas į
mokslinius tyrimus padidintų, o ES nuspręstų jas persvarstyti ir sumažinti, dėl ko neliktų tuo 
metu vykdomos programos arba bendro finansavimo procedūros.
Investuoti į žinias – tai visų pirma investuoti į jaunimą, jį mokyti, padaryti konkurencingą 
pasaulinėje rinkoje, suteikti jam galimybę įveikti ateities iššūkius, iššūkius, kurie vadinami 
„tyrimais“. 


