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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz 
w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
przez Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty 
sposób błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie
korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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1 Dz.U. C … / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego 
„Ludzie” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie 
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
(COM (2005)0442 – C6-0383/2005 –2005/0187 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM (2005)0442)1,

– uwzględniając art. 166 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0383/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Budżetowej, jak również Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 13
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(13) Podczas realizacji niniejszego 
programu należy zwrócić odpowiednią
uwagę na problematykę płci, jak również, 
między innymi, na warunki pracy, 
przejrzystość rekrutacji oraz rozwój kariery 
naukowców zatrudnionych przy projektach 
i programach finansowanych w ramach dzia
łań niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z 
dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 
Europejskiej Karty Naukowca oraz 
Kodeksu postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych.

(13) Podczas realizacji niniejszego 
programu należy zwrócić odpowiednią
uwagę na problematykę płci, jak również, 
między innymi, na warunki pracy, środki
sprzyjające pogodzeniu życia zawodowego 
i rodzinnego, przejrzystość rekrutacji oraz 
rozwój kariery naukowców zatrudnionych 
przy projektach i programach 
finansowanych w ramach działań
niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z 
dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 
Europejskiej Karty Naukowca oraz 
Kodeksu postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że na etapie wdrażania programu przewidziane są odpowiednie środki
dotyczące pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 14

(14) Niniejszy program jest zgodny z 
dalszym rozwojem i wdrażaniem 
zintegrowanej strategii zasobów ludzkich w 
dziedzinie badań i rozwoju w Europie oraz 
jest podstawą jej dalszego rozwoju i wdra
żania na podstawie dokumentów 
„Strategia mobilności dla ERA” i
„Naukowcy w Europejskim Obszarze 
Badawczym”: jeden zawód, wiele karier”
jak również uwzględnia on konkluzje Rady 
dotyczące zasobów ludzkich w R&D z dnia 
18 kwietnia 2005 r.

(14) Niniejszy program jest zgodny z 
dalszym rozwojem i wdrażaniem 
zintegrowanej strategii zasobów ludzkich w 
dziedzinie badań i rozwoju w Europie oraz 
ma na celu stworzenie prawdziwej
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, o 
której mowa w „Strategii mobilności dla 
ERA” oraz w dokumencie zatytułowanym
„Naukowcy w Europejskim Obszarze 
Badawczym: jeden zawód, wiele karier” jak 
również uwzględnia on konkluzje Rady 
dotyczące zasobów ludzkich w R&D z dnia 
18 kwietnia 2005 r.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że podstawowym celem programu jest stworzenie prawdziwego
Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Poprawka 3
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Punkt uzasadnienia 14 a (nowy)

(14 a) Program „Ludzie” ma na celu jako
ściowy i ilościowy rozwój potencjału 
ludzkiego w dziedzinie badań i technologii 
w Europie, w szczególności poprzez 
uznanie „zawodu” naukowca. Środek taki 
pozwoliłby na utrzymanie bardzo 
wysokiego poziomu badań podstawowych 
oraz na spójny rozwój badań
technologicznych, a także wyraźnie 
sprzyjałby mobilności naukowców przyje
żdżających do i wyjeżdżających z Europy.

Uzasadnienie

Uszczegółowienie celów programu „Ludzie” poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu 
uzasadnienia pozwala na uwzględnienie zawodu naukowca, któremu należy przyznać taki sam 
status, jak innym zawodom.

Poprawka 4
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1 a. Przy opracowywaniu programu prac 
Komisja zgodnie z zasadami uczestnictwa 
podejmie odpowiednie środki w celu 
wprowadzenia przepisów upraszczających 
procedury.

Uzasadnienie

Osiągnięcie ambitnych celów „działań Marii Curie” wymaga ze strony Komisji przy
śpieszenia procedur administracyjnych, aby opóźnienia formalne nie działały hamująco na 
badania.

Poprawka 5
Artykuł 8 ustęp 5
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5. Komisja regularnie informuje Komitet o 
ogólnych postępach w realizacji programu 
szczegółowego, a w szczególności 
przedstawia informacje na temat postępów 
we wszystkich działaniach w dziedzinie 
RTD finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

5. 5. Komisja regularnie informuje Komitet i 
Parlament Europejski o ogólnych post
ępach w realizacji programu szczegó
łowego, a w szczególności przedstawia 
informacje na temat postępów we 
wszystkich działaniach w dziedzinie RTD 
finansowanych w ramach niniejszego 
programu.

Uzasadnienie

Ze względu na znaczenie programu szczegółowego będącego częścią programu ramowego, 
który objęty jest procedurą współdecyzji, Parlament Europejski powinien być informowany o 
wynikach uzyskanych przy prowadzeniu działań w ramach niniejszego programu.

Poprawka 6
Załącznik wprowadzenie akapit drugi

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, g
łównie poprzez spójny zestaw „działań
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od pocz
ątkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i mi
ędzysektorowa, uznawanie nabytych do
świadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy. 

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje w ludzi, głównie 
poprzez spójny zestaw „działań Marii 
Curie”, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na dostarczaną przez nie europejską warto
ść dodaną jako element kształtujący
Europejską Przestrzeń Badawczą. Dzia
łania te mają na celu rozwijanie umiejętno
ści i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od pocz
ątkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju zawodowego i kształcenia przez ca
łe życie w sektorze publicznym i 
prywatnym. Kluczowymi elementami 
wszystkich „działań Marie Curie” są
mobilność, zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych do
świadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy, zarówno 
pod względem niezależności badań, jak i 
dostosowania wynagrodzeń do 
najlepszych norm międzynarodowych oraz 
zwrócenia większej uwagi na 
zabezpieczenie społeczne i ubezpieczenia.

Uzasadnienie
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Należy podkreślić, że działania mające na celu wspieranie mobilności i rozwoju kariery 
naukowców pozwalają również na kształtowanie realiów oraz programów krajowych, co umo
żliwia współpracę na poziomie europejskim, wpisującą się odpowiednio w Europejską
Przestrzeń Badawczą. Należy również podkreślić znaczenie wspierania rozwoju zawodowego 
naukowców zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Aby możliwe było wspieranie 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która ma stymulować rozwój kariery naukowej, należy 
wprowadzić podobne warunki pracy i jednocześnie zagwarantować niezależność badań.

Poprawka 7
Załącznik wprowadzenie akapit czwarty a (nowy)

W ramach „działań Marii Curie” należy 
zwrócić szczególną uwagę na ochronę i 
podział własności intelektualnej poprzez 
wprowadzenie odpowiednich klauzul 
umownych mających na celu ochronę
indywidualnych praw naukowca, w 
przypadku gdy jego osiągnięcia stały się
podstawą patentu wykorzystywanego do 
wytwarzania dóbr wprowadzanych na 
rynek.

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby program ramowy chronił wyniki uzyskane w ramach badań, w 
szczególności poprzez odpowiednie klauzule umowne zabezpieczające indywidualne prawa 
naukowca zatrudnionego w ramach programów, których wyniki wykorzystywane są przy 
wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek produktów powstałych dzięki istotnemu udziałowi 
jednego lub więcej naukowców.

Poprawka 8
Załącznik wprowadzenie akapit szósty
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W odpowiedni sposób zostaną uwzgl
ędnione zasada zrównoważonego rozwoju i 
zasada równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu p
łci (wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo dzia
łania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym, a także w sposób ułatwiający 
im wznowienie kariery naukowej po 
przerwie. Ponadto w stosownych 
przypadkach działania w ramach 
niniejszego programu szczegółowego 
uwzględnią aspekty etyczne, społeczne, 
prawne i szersze aspekty kulturowe zwi
ązane z badaniami, które będą prowadzone, 
i ich potencjalnymi zastosowaniami, jak 
również wpływ społeczno-gospodarczy 
rozwoju i prognozowania naukowego i 
technicznego. 

W odpowiedni sposób zostaną uwzgl
ędnione zasada zrównoważonego rozwoju i 
zasada równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu p
łci (wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo dzia
łania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym, aby ułatwić naukowcom trwał
ą integrację w świecie pracy oraz
wznowienie kariery naukowej po przerwie. 
Ponadto w stosownych przypadkach dzia
łania w ramach niniejszego programu 
szczegółowego uwzględnią aspekty 
etyczne, społeczne, prawne i szersze 
aspekty kulturowe związane z badaniami, 
które będą prowadzone, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ spo
łeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego. 

Uzasadnienie

Działania powinny również sprzyjać integracji najbardziej utalentowanych naukowców na 
europejskim rynku badań, nie tylko wznowieniu kariery po przerwie.

Poprawka 9
Załącznik tytuł „Działania” podtytuł „Początkowe kształcenie naukowców” akapit pierwszy
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Działanie to wspiera początkowe kszta
łcenie naukowców, zwykle ukierunkowane 
na pierwsze cztery lata kariery naukowców 
i maksymalnie jeden dodatkowy rok, jeżeli 
jest to konieczne do ukończenia pocz
ątkowego kształcenia. Celem działania jest 
poprawa perspektyw rozwoju zawodowego 
naukowców w sektorze publicznym i 
prywatnym oraz zwiększenie tym samym 
atrakcyjności karier naukowych w oczach 
młodych naukowców poprzez 
ponadnarodowy mechanizm sieciowy, 
ukierunkowany na strukturyzację wysokiej 
jakości możliwości państw członkowskich i 
państw stowarzyszonych w zakresie pocz
ątkowego kształcenia naukowców w obu 
sektorach. 

Działanie to wspiera początkowe kszta
łcenie naukowców, które zwykle obejmuje
cztery lata kariery naukowców (w 
przeliczeniu na pełny wymiar godzin) i 
maksymalnie jeden dodatkowy rok, jeżeli 
jest to konieczne do ukończenia pocz
ątkowego kształcenia. Celem działania jest 
poprawa perspektyw rozwoju zawodowego 
naukowców w sektorze publicznym i 
prywatnym oraz zwiększenie tym samym 
atrakcyjności karier naukowych w oczach 
ludzi młodych poprzez ponadnarodowy 
mechanizm sieciowy, ukierunkowany na 
strukturyzację wysokiej jakości możliwości 
państw członkowskich i państw 
stowarzyszonych w zakresie początkowego 
kształcenia naukowców w obu sektorach. 

Uzasadnienie

Poprzez dodanie w poprawce fragmentu „w przeliczeniu na pełny wymiar godzin” możliwe 
jest uniknięcie dyskryminacji niezgodnej z polityką godzenia życia zawodowego i prywatnego. 
Działanie Marii Curie dotyczące początkowego kształcenia naukowców ma na celu ułatwienie 
kariery naukowej młodym naukowcom oraz zwiększenie jej atrakcyjności. Działanie 
skierowane jest do młodych osób zainteresowanych badaniami.

Poprawka 10
Załącznik tytuł „Działania” podtytuł „Początkowe kształcenie naukowców” akapit trzeci

Wspólny program kształcenia naukowców 
powinien być spójny w zakresie norm jako
ści oraz powinien zawierać ustalenia dotycz
ące nadzoru i mentorowania. Wspólny 
program kształcenia powinien 
wykorzystywać komplementarne 
kompetencje uczestników sieci, w tym 
przedsiębiorstw, jak również inne synergie. 
Będzie on wymagał wzajemnego uznania 
jakości kształcenia oraz, jeżeli to możliwe, 
dyplomów i innych przyznawanych 
certyfikatów.

Wspólny program kształcenia naukowców 
powinien być spójny w zakresie norm jako
ści oraz powinien zawierać ustalenia dotycz
ące nadzoru i mentorowania. Wspólny 
program kształcenia powinien 
wykorzystywać komplementarne 
kompetencje uczestników sieci, w tym 
przedsiębiorstw, jak również inne synergie. 
Będzie on wymagał wzajemnego uznania 
jakości kształcenia oraz, jeżeli to możliwe, 
dyplomów i innych przyznawanych 
certyfikatów. Szczególną uwagę należy po
święcić problematyce długoterminowej
integracji naukowców w świecie pracy.

Uzasadnienie
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Kształcenie naukowców wymaga zainwestowania znacznych zasobów, które powinny zostać
odpowiednio wykorzystane. Dlatego też konieczne jest określenie szeregu środków pozwalaj
ących na integrację najbardziej utalentowanych osób na europejskim rynku badań.

Poprawka 11
Załącznik tytuł „Działania” podtytuł „Początkowe kształcenie naukowców” akapit piąty

punktor trzeci

organizację krótkich szkoleń•
(konferencji, letnich uniwersytetów i 
specjalistycznych kursów kształcenia) 
dostępnych zarówno dla stażystów sieci i 
naukowców spoza sieci.

koszty powstałe w związku z •
tworzeniem sieci i organizacją
krótkich szkoleń (konferencji, letnich 
uniwersytetów i specjalistycznych 
kursów kształcenia) dostępnych 
zarówno dla stażystów sieci i 
naukowców spoza sieci.

Uzasadnienie

Finansowanie sieci dodatkowych organizacji w różnych państwach obejmuje koszty wdra
żania, które jednoznacznie powinny zostać uwzględnione w finansowaniu.

Poprawka 12
Załącznik tytuł „Działania” podtytuł „Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery” akapit 

drugi

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 
cztery lata doświadczenia w dziedzinie bada
ń naukowych w pełnym wymiarze godzin. 
Ponieważ działanie jest ukierunkowane na 
kształcenie przez całe życie i rozwój 
kariery, oczekuje się, że naukowcy będą
posiadać dłuższe doświadczenie.

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie, powinni posiadać co najmniej 
cztery lata doświadczenia w dziedzinie bada
ń naukowych w pełnym wymiarze godzin 
lub w przeliczeniu na pełny wymiar 
godzin. Ponieważ działanie jest 
ukierunkowane na kształcenie przez całe 
życie i rozwój kariery, oczekuje się, że 
naukowcy będą posiadać dłuższe do
świadczenie.

Uzasadnienie

Użycie w poprawce wyrażenia „w przeliczeniu na pełny wymiar godzin” (które pozwala uwzgl
ędnić przerwy w prowadzeniu działalności naukowej) ma na celu uniknięcie jakiejkolwiek 
dyskryminacji niezgodnej z zasadą godzenia życia zawodowego i rodzinnego.



PR\600208PL.doc 13/17 PE 368.076v01-00

PL

Poprawka 13
Załącznik tytuł „Działania” podtytuł „Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery” akapit pi

ąty punktor drugi

Inne publiczne lub prywatne organy, w •
tym duże organizacje badawcze finansujące 
lub zarządzające programami 
stypendialnymi, (urzędowo upoważnione 
lub uznane przez władze publiczne), np. 
prywatnoprawne agencje ustanowione 
przez rządy, realizujące misję służby 
publicznej, stowarzyszenia charytatywne, 
itd.;

Inne publiczne lub prywatne organy, w •
tym duże organizacje badawcze, wyższe 
uczelnie, organizacje finansujące lub zarz
ądzające programami stypendialnymi, (urz
ędowo upoważnione lub uznane przez w
ładze publiczne), np. prywatnoprawne 
agencje ustanowione przez rządy, realizuj
ące misję służby publicznej, stowarzyszenia 
charytatywne, itd.;

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie uwzględnić uczelnie wyższe wśród instytucji i organizacji badawczych 
kwalifikujących się do współfinansowania ze względu na kluczową rolę w tworzeniu i kszta
łceniu zasobów ludzkich w sektorze badań.

Poprawka 14
Załącznik tytuł „Działania” podtytuł „Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery” akapit 

szósty

Oba sposoby realizacji będą początkowo 
przebiegać równolegle. Podczas realizacji 
programu ramowego zostanie 
przeprowadzona ocena obu sposobów dzia
łania i określony sposób realizacji pozosta
łej części programu.

Oba sposoby realizacji będą początkowo 
przebiegać równolegle poprzez 
wprowadzenie wstępnej fazy wspó
łfinansowania dostosowanego do ich 
realizacji. Podczas realizacji programu 
ramowego zostanie przeprowadzona ocena 
obu sposobów działania i określony sposób 
realizacji pozostałej części programu.

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa / regiony posiadają program mobilności, co mogłoby spowodować ró
żnice w traktowaniu, dlatego też przewidziana jest faza pilotażowa.

Poprawka 15
Załącznik tytuł „Działania” podtytuł „Partnerstwa i ścieżki rozwoju między przemysłem a 

uczelniami wyższymi ” akapit drugi punktor trzeci
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organizowanie warsztatów i konferencji •
wzmacniających międzysektorowe do
świadczenia i wymianę wiedzy w celu 
dotarcia do większej ilości personelu w obu 
sektorach,

koszty powstałe w związku z tworzeniem •
sieci oraz organizowaniem warsztatów i 
konferencji wzmacniających mi
ędzysektorowe doświadczenia i wymianę
wiedzy w celu dotarcia do większej ilości 
personelu w obu sektorach,

Uzasadnienie

Finansowanie sieci dodatkowych organizacji w różnych państwach obejmuje koszty wdra
żania, które jednoznacznie powinny zostać uwzględnione w finansowaniu.

Poprawka 16
Załącznik tytuł „Działania szczególne” akapit

W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców 
musi zostać zrealizowany spójny zestaw 
działań towarzyszących, tak aby usunąć
przeszkody w mobilności i wzmocnić mo
żliwości zawodowe naukowców w 
Europie. Celem tych działań będzie w 
szczególności zwiększenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa, w 
tym poprzez przyznawanie nagród „Marie 
Curie”, pobudzenie i wspieranie działań na 
poziomie państw członkowskich i uzupe
łnianie działań na poziomie Wspólnoty.

W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców 
musi zostać zrealizowany spójny zestaw 
działań towarzyszących, tak aby usunąć
przeszkody w mobilności i wzmocnić mo
żliwości zawodowe naukowców w 
Europie. Celem tych działań będzie w 
szczególności zwiększenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa, w 
tym poprzez przyznawanie nagród „Marie 
Curie”, pobudzenie i wspieranie działań na 
poziomie państw członkowskich i uzupe
łnianie działań na poziomie Wspólnoty.
Przewidziane będą również inicjatywy maj
ące na celu ułatwienie mobilności 
naukowców i ich rodzin oraz ich integracj
ę w kraju przyjmującym.

Uzasadnienie

Ważne jest wspieranie europejskiej sieci ośrodków mobilności w celu ułatwienia integracji 
naukowców i ich rodzin w kraju przyjmującym, ale także rozpowszechnianie informacji o roli 
naukowców i działań Marii Curie poprzez kampanie reklamowe i seminaria.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W Lizbonie Europa postawiła sobie za cel osiągnięcie kluczowej pozycji na arenie światowej.
Dlatego też zdecydowała się stworzyć do 2010 r. społeczeństwo oparte wiedzy, kładąc przy 
tym nacisk przede wszystkim na badania i innowacje.
Jednak pięć lat po Lizbonie i pięć lat przed 2010 r. nasuwa się refleksja w związku z tym, że 
przepaść dzieląca nas od innych sił napędowych rozwoju nie zmniejszyła się. Jest wręcz 
przeciwnie.
Stany Zjednoczone znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji dzięki znacznym inwestycjom w 
badania, oraz dzięki prowadzonym równocześnie intensywnym doświadczeniom, których 
wyniki są następnie z powodzeniem wprowadzane (Internet, GPS itd.) na rynek światowy; z 
kolei państwa azjatyckie łączą niskie koszty pracy z równie tanim postępem technologicznym, 
nie uwzględniając przy tym wymagających nakładów na ochronę środowiska, pracy, zdrowia.
Wszystkie te aspekty sprawiają, że Stary Kontynent stopniowo staje się coraz mniej 
konkurencyjny, a UE ma świadomość konieczności przyśpieszenia procesu lizbońskiego poł
ączonego z inwestowaniem w badania, technologię, edukację, innowacje, aby nadrobić zaległo
ści w zakresie konkurencyjności oraz zapewnić sobie większą dynamikę wzrostu i 
zatrudnienia.
W tej sytuacji badania stanowią siłę napędową nowego systemu obowiązującego w Unii 
Europejskiej, a naukowcy są niczym złota brama do świata pogłębionej wiedzy, która jest 
niezbędnym warunkiem większej konkurencyjności.
W odnowionej strategii lizbońskiej jednostki postrzegane są jako główne zasoby wzrostu i 
zatrudnienia.
Wskazane wydaje się nadanie na nowo znaczenia działaniom Marii Curie, które ukazały, jak 
ważne jest sprzyjanie mobilności naukowców, niezbędnej do owocnej wymiany wiedzy i 
pomysłów . Jednak ten środek sam w sobie nie jest wystarczający, aby zmierzyć się z 
wyzwaniem o takim zasięgu.
Uważamy, że konieczne jest stworzenie prawdziwej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, 
nieprzerwanej rzeki pomysłów unoszącej Europejską Kartę Naukowca i obowiązujący go 
kodeks postępowania. Byłaby to rzeka płynąca przez wszystkie państwa członkowskie i wł
ączająca je w trwający proces. Konieczne jest stworzenie europejskiego rynku badań, na 
którym osoby o największej inteligencji będą mogły wykazać się bez ograniczeń, zostać
docenione i uznane, w szczególności poprzez uwzględnienie ich aspiracji i stworzenie nale
żytych perspektyw kariery. Aby przyciągnąć naukowców, sprawić, że poświęcą się oni 
badaniom, przyjadą i/lub wrócą do Europy, należy tworzyć projekty o dużym znaczeniu; dawa
ć naukowcom odpowiednie narzędzia i perspektywy ich realizacji, możliwość patrzenia w 
przyszłość z ufnością, bez obaw o konieczność pozostawienia rodziny w kraju ze względu na 
zbyt niskie wynagrodzenie, uniemożliwiające wspólny wyjazd.

Zawód naukowca

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący programu szczegółowego „Ludzie” uwzględnia 
pozytywne doświadczenia zdobyte w ramach działań Marii Curie, które znacznie przyczyniły si
ę do zwiększenia liczby badań prowadzonych na najwyższym poziomie; w niektórych 
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przypadkach okazały się nawet prawdziwymi fabrykami mózgów.
Wobec tak korzystnych doświadczeń całkiem naturalne i właściwe było ponowne 
zaproponowanie podstawowej struktury oraz wprowadzenie do niej zmian wynikających ze 
zdobytych doświadczeń.
Cele programu szczegółowego „Ludzie” stały się dzięki temu bardziej ambitne i mają za 
zadanie jakościowe i ilościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i 
technologii w Europie.
Program będzie zachęcał utalentowane osoby do rozpoczęcia kariery naukowej oraz do 
zatrzymania naukowców europejskich w Europie; ponadto ma służyć przyciąganiu 
naukowców z całego świata.
Aby to urzeczywistnić, kariera naukowa powinna stać się zawodem w pełnym tego słowa 
znaczeniu, który będzie szanowany i odpowiednio wynagradzany.
Wynagrodzenie naukowca jest zresztą kluczowym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność
kariery naukowej.
W związku z tym należy zapewnić naukowcom warunki wynagrodzenia uwzględniające 
najlepsze normy międzynarodowe i zwrócić większą uwagę na zabezpieczenie społeczne i zwi
ązane z nim ubezpieczenia. Pozwoli to między innymi na zagwarantowanie niezależności bada
ń.
Aby badania były wiarygodne, muszą być całkowicie niezależne i muszą sprzyjać kształtowaniu
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której naukowcy powinni swobodnie się przemieszcza
ć, rozwijając zdolności i wzmacniając kompetencje; powinni mieć możliwość samooceny i 
nabywania nowej wiedzy, wykorzystywania swoich kompetencji i wymieniać doświadczenia ze
społeczeństwem poprzez seminaria, konferencje i spotkania tematyczne mające na celu 
przedstawienie wyników badań, stając się przez to częścią składową laboratoriów badawczych.
Wszystkie te przedsięwzięcia będą mogły zostać zrealizowane między innymi dzięki specjalnej 
sieci sfinansowanej przez działania Marii Curie.
Sieć powinna ułatwić rozwój kariery naukowców oraz ich integracji zawodowej w świecie 
pracy po zakończeniu kształcenia.
Celem programu „Ludzie” jest ułatwienie kariery naukowej. Naukowcy powinni być wspierani 
na wszystkich etapach kariery, od początkowego etapu kształcenia; należy nad nimi roztoczyć
opiekę i zatrzymać ich, gdy tylko zdobędą zdolność uczestniczenia w badaniach.
Nie należy również zapomnieć o roli kobiety naukowca oraz o szczególnych działaniach maj
ących na celu ochronę jej kariery naukowej, która powinna się rozwijać bez potrzeby poświ
ęcania życia rodzinnego. Należy w związku z tym przewidzieć odpowiednie środki, aby mo
żliwe było pogodzenie życia prywatnego i zawodowego oraz reintegracja kobiet naukowców 
po przerwach w karierze.
Integracja naukowców i ich rodzin w krajach przyjmujących jest mechanizmem ściśle zwi
ązanym z poprawą europejskiego rynku badań. Dlatego kluczowe znaczenie ma wspieranie 
europejskiej sieci ośrodków mobilności, których zadaniem jest poprawa warunków życia w 
krajach przyjmujących oraz zapoznanie opinii publicznej z zawodem naukowca oraz z rolą dzia
łań Marii Curie.

Współfinansowanie

Systemowi współfinansowania powinno się poświęcić większą uwagę. Kwestia ta 
wielokrotnie była i jest nadal omawiana; trudnym zadaniem powierzonym współfinansowaniu 
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jest zharmonizowanie celów badań bez względu na to, czy zostały zainicjowane przez 
struktury publiczne, czy przez organy prywatne.
Wkład programów krajowych oraz inwestycje prywatne powinny w związku z tym umożliwić
wykorzystanie kapitału ludzkiego i zwracanie większej uwagi na poziom jakości, na wartość
dodaną kształtującą Europejską Przestrzeń Badawczą.
Niezbędny jest więc trwały związek między programem „Ludzie”, programami krajowymi, 
polityką strukturalną oraz wspólnotową polityką edukacji i kształcenia w celu optymalizacji 
wysiłków i ukierunkowania ich w jedną stronę, tj. motywowanie naukowców, a przez to 
motywowanie badań.
Motywowanie badań wymaga również gwarancji w formie rzeczywiście stosowanych 
instrumentów legislacyjnych, a ze względu na brak jednolitych uregulowań w zakresie własno
ści przemysłowej w ramach działań Marii Curie szczególną uwagę powinno się poświęcić
ochronie i podziałowi własności intelektualnej poprzez wprowadzenie klauzul umownych, 
które będą chronić wyniki badań oraz indywidualne prawa naukowca.
Ponadto w związku z tym, że nie wszyscy są skłonni korzystać z kompleksowego systemu 
takiego jak współfinansowanie programów mobilności, konieczne będzie wprowadzenie fazy 
pilotażowej, która pozwoli na uniknięcie różnic w traktowaniu naukowców pochodzących z pa
ństw lub regionów nieposiadających programów mobilności.
Wszystkie osoby spełniające wymagane warunki powinny mieć dostęp do badań. Dlatego też
niezwykle ważne jest, aby dostęp do programu selekcji kapitału ludzkiego w dziedzinie badań
nie był utrudniony. W tym celu przy opracowywaniu programu prac i zgodnie z zasadami udzia
łu w wydawaniu opinii Komisja Europejską opracuje system uproszczenia procedur 
administracyjnych, aby ważne inicjatywy naukowe nie zostały zaprzepaszczone z powodu 
przeszkód proceduralnych.
Parlament Europejski powinien być na bieżąco informowany o wynikach uzyskanych w 
ramach działań programu szczegółowego „Ludzie”; w ten sposób możliwe będzie jego 
ulepszenie oraz wprowadzenie modyfikacji, jeżeli okaże się to konieczne po pierwszych do
świadczeniach zdobytych przy jego ponownym zastosowaniu.

Budżet

Realizacja ambitnych celów programu „Ludzie” wymaga dużego budżetu.
Państwa członkowskie zobowiązały się do zainwestowania 3% PKB w sektor badań; UE b
ędzie musiała ukierunkować ten wyścig w przyszłość, starając się o to, aby brak środków 
finansowych w ramach jej budżetu nie wpłynął negatywnie na całość strategii rozwoju.
Rzeczywiście mogłoby dojść do paradoksalnej sytuacji, w której państwa członkowskie zwi
ększałyby inwestycje na badania, podczas gdy UE zdecydowałaby o obniżeniu tego rodzaju 
nakładów, co mogłoby zniweczyć trwające programy lub procedury współfinansowania.
Inwestując w wiedzę inwestujemy jednocześnie w młodych ludzi, ich kształcenie, 
przyczyniamy się do wzrostu ich konkurencyjności na światowym rynku i umożliwiamy im 
podejmowanie wyzwań przyszłości, które są wyzwaniami badawczymi.


