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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

 *  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a 
článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe „Ľudia”, ktorým sa realizuje siedmy 
rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností (2007 - 2013)
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Rade (KOM(2005)0442)1,

– so zreteľom na článok 166 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0383/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 
a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby z tohto dôvodu zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odkloniť sa od ním schváleného 
textu;

4. žiada Radu, aby opätovne konzultovala s Parlamentom, ak má v úmysle podstatným 
spôsobom zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 13
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(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť
rovnoprávnosti pohlaví a okrem iného aj 
pracovným podmienkam, transparentnosti 
náborových procesov a profesionálnemu 
rastu výskumných pracovníkov anga
žovaných v rámci projektov a programov 
financovaných v súvislosti s akciami tohto 
programu, na ktorý sa vzťahuje referenčný
rámec odporúčania Komisie z 11. marca 
2005 o Európskej charte pre výskumných 
pracovníkov a o pravidlách náboru 
výskumných pracovníkov.

(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť
rovnoprávnosti pohlaví a ako aj iným 
aspektom, ako sú pracovné podmienky,
opatrenia vhodné na zosúladenie 
pracovného a rodinného života, 
transparentnosť pri náborových procesoch 
a profesionálnom raste výskumných 
pracovníkov angažovaných v rámci 
projektov a programov financovaných 
v súvislosti s akciami tohto programu, na 
ktorý sa vzťahuje referenčný rámec odporú
čania Komisie z 11. marca 2005 o 
Európskej charte pre výskumných 
pracovníkov a o pravidlách náboru 
výskumných pracovníkov.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že v realizačnej fáze programu sú stanovené vhodné opatrenia na 
zosúladenie pracovného a rodinného života.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 14

(14) Tento program je v zhode s 
integrovanou stratégiou ľudských zdrojov 
vo výskume a vývoji v Európe založenou 
na programoch „Stratégia mobility pre 
ERA“ a „Výskumníci pracovníci v ERA:
jedna profesia, viacero povolaní“, pričom 
naznačuje ďalší vývoj a realizáciu tejto 
stratégie s prihliadnutím na závery Rady z 
18. apríla 2005 týkajúce sa ľudských 
zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.

14) Tento program je v zhode s 
integrovanou stratégiou ľudských zdrojov 
vo výskume a vývoji v Európe a jeho cie
ľom je vytvorenie skutočného ERA, tak 
ako to stanovuje „Stratégia mobility pre 
ERA“ a a dokument s názvom 
„Výskumníci pracovníci v ERA: jedna 
profesia, viacero povolaní“, pričom nazna
čuje ďalší vývoj a realizáciu tejto stratégie 
s prihliadnutím na závery Rady z 18. apríla 
2005 týkajúce sa ľudských zdrojov v oblasti 
výskumu a vývoja.

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť, že  hlavným cieľom programu je vytvorenie skutočného európskeho  
priestoru výskumu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Odôvodnenie 14 a (nové)

(14 a) Cieľom programu „Ľudia“ je 
kvalitatívne a kvantitatívne rozvíjať
ľudský potenciál v oblasti výskumu 
a technológie v Európe, najmä uznaním 
„profesie“ výskumného pracovníka.  Toto 
opatrenie by umožnilo podporiť udržanie 
vynikajúcej  úrovne základného výskumu 
ako aj koherentný rozvoj technologického 
výskumu a v značnej miere by podporilo 
mobilitu výskumných pracovníkov do 
Európy a z Európy. 

Odôvodnenie

Spresnenie týkajúce sa cieľov programu „Ľudia“ prostredníctvom tohto nového odôvodnenia 
zavádza pojem profesie výskumného pracovníka, ktorej treba priznať rovnakú dôstojnosť ako 
ostatným profesiám.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 6 odsek 1 a (nový)

1 a Pri vypracovaní pracovného 
programu a v súlade s pravidlami účasti, 
Komisia podnikne opatrenia na realizáciu 
režimu pre zjednodušenie postupov. 

Odôvodnenie

Dosiahnutie ambicióznych cieľov„ akcií Marie Curie “ si vyžaduje, aby Komisia urýchlila 
byrokratické postupy, aby sa zabránilo tomu, že pre procedurálne meškania sa zabrzdí
výskum.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 8 odsek 5

5. Komisia pravidelne informuje výbor o 
celkovom napredovaní realizácie 
osobitného programu a poskytuje mu 
informácie o postupe všetkých akcií
vedecko-technického rozvoja 
financovaných z tohto programu.

5. Komisia pravidelne informuje výbor a 
Európsky parlament o celkovom 
napredovaní realizácie osobitného 
programu a poskytuje mu informácie o 
postupe všetkých akcií vedecko-
technického rozvoja financovaných z tohto 
programu.
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Odôvodnenie

Vzhľadom na význam osobitného programu v rámcovom programe, ktorý podlieha postupu 
spolurozhodovania je potrebné, aby bol Európsky parlament informovaný o výsledkoch 
dosiahnutých počas akcií tohto programu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha Úvod pododsek 2

Tento program sa bude realizovať
pomocou systematických investícií
vynaložených do ľudských zdrojov, 
predovšetkým prostredníctvom 
koherentného súboru „akcií Marie 
Curie”, so zameraním na 
výskumných pracovníkov, vrátane 
rozvoja ich schopností a 
kompetencií vo všetkých štádiách 
kariéry, počnúc základným 
odborným vzdelávaním vo výskume 
až po rozvoj kariéry a celoživotné
vzdelávanie. Kľúčovými prvkami 
celého súboru „akcií Marie Curie”
sú nadnárodná a medzisektorová
mobilita, uznávanie skúseností
nadobudnutých v rôznych sektoroch 
a krajinách, ako aj zabezpečovanie 
adekvátnych pracovných 
podmienok.

Tento program sa bude realizovať
pomocou systematických investícií vynalo
žených do ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru 
„akcií Marie Curie”, s osobitným odkazom 
na európsku pridanú hodnotu, ktoré
vytvárajú ako účinok pôsobiaci na ERA. 
Tieto akcie sú zamerané na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich 
schopností a kompetencií vo všetkých 
štádiách kariéry, počnúc základným 
odborným vzdelávaním vo výskume až po 
odborný rozvoj a celoživotné vzdelávanie 
vo verejnom a súkromnom sektore. Kľú
čovými prvkami celého súboru „akcií Marie 
Curie” sú nadnárodná a medzisektorová
mobilita, uznávanie skúseností
nadobudnutých v rôznych sektoroch a 
krajinách, ako aj zabezpečovanie 
adekvátnych pracovných podmienok, tak 
z pohľadu nezávislosti výskumu ako aj 
prispôsobenia platov najlepším 
medzinárodným normám a s väčším 
dôrazom na sociálne a 
zdravotné poistenia. 

Odôvodnenie
Je potrebné zdôrazniť, že akcie na podporu mobility a rozvoja kariéry výskumných 
pracovníkov majú takisto účinok na realitu a programy v členských štátoch, aby sa 
realizovala dobre etablovaná európska spolupráca v európskom priestore výskumu. Takisto je 
potrebné zdôrazniť, že je dôležité podporiť odborný rozvoj výskumných pracovníkov vo 
verejnom aj súkromnom sektore. Na podporu európskeho priestoru výskumu určeného najmä
na stimulovanie vedeckej kariéry je potrebné pristúpiť k vytváraniu rovnomerných pracovných 
podmienok, pričom je potrebné zaručiť nezávislosť výskumu.   
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha Úvod pododsek 4 a (nový)

V rámci „akcií Marie Curie je potrebné
venovať osobitnú pozornosť ochrane 
a rozloženiu duševného vlastníctva 
prostredníctvom vhodných zmluvných 
klauzúl, ktorých cieľom je chrániť
individuálneho výskumného pracovníka, 
ak výsledkom výskumu je patent na 
výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh.

Odôvodnenie

Je podstatné, že rámcový program chráni výsledky dosiahnuté v rámci výskumu, najmä
prostredníctvom vhodných zmluvných klauzúl, aby sa zaručila osobná právna situácia 
výskumného pracovníka zamestnaného v rámci programov, ktorých výsledkom sú iniciatívy na 
výrobu výrobkov a ich uvedenie na trh, a ktorých realizácia je výsledkom, ku ktorému 
v podstatnej miere  svojou prácou  prispeli  jeden alebo viacerí výskumní pracovníci. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha Úvod pododsek 6
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Primerane sa zohľadnia zásady trvalo udr
žateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. Cie
ľom programu je zabezpečiť hlavné
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej ú
časti (cieľom je najmenej 40-percentná účas
ť žien). Okrem toho bude cieľom akcií
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú vyváženosť
pracovného a mimopracovného života, a 
zároveň prispieť k uľahčeniu obnovenia 
vedeckej kariéry po jej prerušení. Okrem 
toho sa v rámci tohto programu budú v 
relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi a 
širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého a 
technického rozvoja a predvídaného vývoja 
v tejto oblasti.

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo udr
žateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. Cie
ľom programu je zabezpečiť hlavné
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej ú
časti (cieľom je najmenej 40-percentná účas
ť žien). Okrem toho bude cieľom akcií
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú vyváženosť
pracovného a súkromného života, tak aby 
sa mohli  stabilne integrovať do sveta 
práce, a prispieť k uľahčeniu obnovenia 
vedeckej kariéry po jej prerušení. Okrem 
toho sa v rámci tohto programu budú v 
relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi a 
širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého a 
technického rozvoja a predvídaného vývoja 
v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Akcie musia takisto podporiť zaradenie najtalentovanejších výskumných pracovníkov na 
európsky trh výskumu a nielen ich opätovné zaradenie po prerušení činnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha Činnosti "Úvodné vzdelávanie výskumných pracovníkov" pododsek 1
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V rámci tejto akcie sa podporuje 
úvodné vzdelávanie výskumných 
pracovníkov obvykle zamerané na 
obdobie prvých štyroch rokov 
kariéry výskumných pracovníkov, 
ktoré sa môže predĺžiť najviac 
o jeden rok v prípade potreby ukon
čenia úvodného vzdelávania. Cieľom 
tejto akcie je zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov 
vo verejnom, ako aj v súkromnom 
sektore vytváraním nadnárodných 
sietí s cieľom zaviesť štruktúry 
kapacít kvalitného úvodného 
vzdelávania vo výskume vo všetkých 
členských štátoch a pridružených 
krajinách v oboch uvedených 
sektoroch, a tak zvýšiť príťažlivosť
výskumnej kariéry pre mladých 
výskumných pracovníkov.

V rámci tejto akcie sa podporuje úvodné
vzdelávanie výskumných pracovníkov, 
ktoré je obvykle zamerané na obdobie  
štyroch rokov (ekvivalentný plný úväzok)  
kariéry výskumných pracovníkov, ktoré sa 
môže predĺžiť najviac o jeden rok v prípade 
potreby ukončenia úvodného vzdelávania. 
Cieľom tejto akcie je zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov vo 
verejnom, ako aj v súkromnom sektore 
vytváraním nadnárodných sietí s cieľom 
zaviesť štruktúry kapacít kvalitného 
úvodného vzdelávania vo výskume vo v
šetkých členských štátoch a pridružených 
krajinách v v súkromnom ako aj verejnom 
sektore, a tak zvýšiť príťažlivosť výskumnej 
kariéry pre mladých ľudí.

Odôvodnenie

Účelom doplnenia pojmu „ekvivalentný plný úväzok“ v pozmeňujúcom a doplňujúcom 
návrhu je zabrániť akejkoľvek diskriminácii, ktorá by bola v protiklade s politikami 
zosúladenia pracovného a rodinného života. Akcia Marie Curie „Úvodné vzdelávanie 
výskumných pracovníkov“ má za účel podporiť a posilniť príťažlivosť vedeckej kariéry pre 
mladých ľudí. Takisto sa obracia na mladých, ktorí majú predpoklady pre výskum. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha Činnosti "Úvodné vzdelávanie výskumných pracovníkov" pododsek 3
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Je potrebné zabezpečiť koherentnos
ť spoločného programu vzdelávania 
vo výskume z hľadiska noriem 
kvality, a zároveň doň náležite 
zaviesť potrebné kontrolné a in
štruktážne mechanizmy. Spoločný
program vzdelávania využíva dopl
ňujúce kompetencie účastníkov v 
sieti, vrátane účastníkov z podnikov, 
ako aj iné súčinnosti. Vyžaduje 
vzájomné uznávanie kvality 
vzdelávania a prípadne diplomov a 
iných udelených osvedčení.

Je potrebné zabezpečiť koherentnosť spolo
čného programu vzdelávania vo výskume z 
hľadiska noriem kvality, a zároveň doň nále
žite zaviesť potrebné kontrolné a inštruktá
žne mechanizmy. Spoločný program 
vzdelávania využíva doplňujúce 
kompetencie účastníkov v sieti, vrátane ú
častníkov z podnikov, ako aj iné súčinnosti.  
Vyžaduje vzájomné uznávanie kvality 
vzdelávania a prípadne diplomov a iných 
udelených osvedčení. Osobitná pozornosť
sa bude venovať problematike 
dlhodobého zaradenia výskumných 
pracovníkov do sveta práce. 

Odôvodnenie

Vzdelávanie výskumných pracovníkov zahŕňa investovanie značného objemu zdrojov, ktorými 
sa nemá plytvať. Preto je potrebné určiť sériu opatrení na zaradenie najtalentovanejších na 
európsky trh výskumu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha Činnosti "Úvodné vzdelávanie výskumných pracovníkov" pododsek 5 bod 3

• organizovanie krátkych vzdelávacích 
podujatí (konferencií, letných škôl a 
špecializovaných odborno-vzdelávacích 
kurzov) otvorených pre frekventantov zo 
siete, ako aj pre výskumných 
pracovníkov, ktorí nie sú účastníkmi 
siete.

• náklady vzniknuté vytvorením sietí a 
organizovanie krátkych vzdelávacích 
podujatí (konferencií, letných škôl a 
špecializovaných odborno-vzdelávacích 
kurzov) otvorených pre frekventantov zo 
siete, ako aj pre výskumných pracovníkov, 
ktorí nie sú účastníkmi siete.

Odôvodnenie

Financovanie sietí doplnkových organizácií z rôznych krajín predpokladá realizačné náklady, 
ktoré musia byť explicitne zapracované do opatrení súvisiacich s financovaním.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha Činnosti "Celoživotné odborné vzdelávanie a rozvíjanie kariéry" pododsek 2
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Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe na plný úväzok. S 
prihliadnutím na skutočnosť, že táto akcia 
je zameraná na celoživotné vzdelávanie a 
rozvíjanie kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté
skúsenosti v riadiacej funkcii.

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe na plný úväzok alebo 
ekvivalentnú skúsenosť. S prihliadnutím 
na skutočnosť, že táto akcia je zameraná na 
celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie 
kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté
skúsenosti v riadiacej funkcii.

Odôvodnenie

Účelom doplnenia pojmu „ekvivalentný“ (čo umožňuje započítať aj obdobie prerušenia 
vedeckej kariéry) v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je zabrániť akejkoľvek 
diskriminácii, ktorá by bola v protiklade s politikami zosúladenia pracovného a rodinného 
života.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha Činnosti "Celoživotné odborné vzdelávanie a rozvíjanie kariéry" pododsek 5 bod 2

• Iné verejné alebo súkromné orgány 
vrátane veľkých výskumných organizácií, 
ktoré financujú a riadia štipendijné
programy buď s úradným mandátom, 
alebo uznané štátnymi orgánmi, ako sú
agentúry zriadené vládou na základe 
súkromného práva s poverením štátnej 
služby, charity atď.;

• Iné verejné alebo súkromné orgány 
vrátane veľkých výskumných organizácií, 
univerzít, organizácií, ktoré financujú a 
riadia štipendijné programy buď s úradným 
mandátom, alebo uznané štátnymi orgánmi, 
ako sú agentúry zriadené vládou na základe 
súkromného práva s poverením štátnej slu
žby, charity atď.;

Odôvodnenie

Univerzitu je potrebné explicitne zahrnúť medzi orgány a výskumné organizácie vhodné na 
spolufinancovanie vzhľadom na ich určujúcu úlohu pri vytváraní a vzdelávaní ľudských 
zdrojov v odvetví výskumu.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha Činnosti "Celoživotné odborné vzdelávanie a rozvíjanie kariéry" pododsek 6
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Obidva programy realizácie budú
spočiatku prebiehať súbežne. V 
priebehu rámcového programu bude 
hodnotenie účinku obidvoch 
programov určovať spôsoby 
realizácie zostávajúcej časti 
programu.

Obidva programy realizácie budú spočiatku 
prebiehať súbežne prostredníctvom 
spolufinancovania, ktoré predpokladá
úvodnú fázu prispôsobenú ich realizácii.
V priebehu rámcového programu bude 
hodnotenie účinku obidvoch programov ur
čovať spôsoby realizácie zostávajúcej časti 
programu.

Odôvodnenie

Nie všetky krajiny resp. všetky regióny disponujú programami mobility, čo by mohlo viesť
k rozdielnemu zaobchádzaniu, ktorému je potrebné čeliť prostredníctvom pilotnej fázy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha Činnosti "Partnerstvá a prepojenia medzi priemyselnou a akademickou sférou" 

pododsek 2 bod 3

• usporadúvanie seminárov a konferencií
s cieľom zlepšiť výmenu skúseností a 
vedomostí medzi sektormi a získať väčší
počet členov personálu z obidvoch 
sektorov;

• náklady vzniknuté vytvorením sietí a •
usporadúvanie seminárov a konferencií s cie
ľom zlepšiť výmenu skúseností a vedomostí
medzi sektormi a získať väčší počet členov 
personálu z obidvoch sektorov;

Odôvodnenie

Financovanie sietí doplnkových organizácií z rôznych krajín predpokladá realizačné náklady, 
ktoré musia byť explicitne zapracované do opatrení súvisiacich s financovaním.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha Činnosti "Osobitné akcie" jediný pododsek
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Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre 
výskumných pracovníkov sa má
realizovať koherentný súbor 
sprievodných akcií s cieľom odstráni
ť prekážky mobility a zlepšiť
kariérne vyhliadky výskumných 
pracovníkov v Európe. Tieto akcie 
sa zamerajú najmä na zvýšenie 
informovanosti zainteresovaných 
subjektov a širokej verejnosti, a to aj 
udeľovaním cien „Marie Curie” za 
stimulovanie a podporu akcie na 
úrovni členských štátov a za úspešnú
realizáciu akcií Spoločenstva.

Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre výskumných 
pracovníkov sa má realizovať koherentný
súbor sprievodných akcií s cieľom odstrániť
prekážky mobility a zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov v 
Európe. Tieto akcie sa zamerajú najmä na 
zvýšenie informovanosti zainteresovaných 
subjektov a širokej verejnosti, a to aj ude
ľovaním cien „Marie Curie” za stimulovanie 
a podporu akcie na úrovni členských štátov 
a za úspešnú realizáciu akcií Spoločenstva. 
Takisto sú naplánované iniciatívy na 
podporu mobility výskumných 
pracovníkov a ich rodín ako aj na 
podporu ich začlenenia do hostiteľskej
krajiny. 

Odôvodnenie

Je dôležité uprednostniť podporu európskej sieti stredísk mobility, aby sa podporilo za
členenie výskumných pracovníkov a ich rodín do hostiteľskej krajiny , ale aj oboznámiť
verejnosť s funkciou výskumného pracovníka a s „akciami Marie Curie“ prostredníctvom 
reklamných kampaní a seminárov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európa si v Lisabone určila cieľ, že sa stane kľúčovým aktérom na svetovej scéne.
Prijala rozhodnutie, že do roku 2010 vytvorí spoločnosť založenú na vedomostiach, pričom 
dôraz bude klásť najmä na výskum a inovatívnosť.
Päť rokov po Lisabone a päť rokov pred rokom 2010 sa však vnucuje úvaha, že vzdialenosť, 
ktorá nás delí od ostatných hnacích motorov svetového rozvoja, sa nezmenšila. Práve naopak.
Spojené štáty majú výhodu vďaka masívnym investíciám do výskumu, ako aj vďaka 
paralelnému a priebojnému výskumu, ktorého výsledky sú vzápätí s úspechom zavádzané na 
svetový trh (internet, GPS, atď.); v ázijských štátoch sa spája lacná pracovná sila s rozvíjajúcim 
sa technologickým pokrokom, ktorý je takisto nízkonákladový, teda bez starostí o nákladné
opatrenia na ochranu životného prostredia, pracovnú silu a zdravotníctvo.
Všetky tieto dôvody spôsobujú rastúce zaostávanie starého kontinentu čo do 
konkurencieschopnosti a EÚ si je vedomá, že treba nevyhnutne urýchliť lisabonský proces a 
viac investovať do výskumu, technológií, vzdelávania, inovatívnosti, aby bolo možné toto 
zaostávanie dobehnúť a zabezpečiť posilnenie rastu a zamestnanosti.
V tejto situácii predstavuje výskum hnací motor nového systému, ktorý funguje v Európskej 
únii a výskumník je akýmsi zázračným zaklínadlom pre viac poznatkov, ktoré sú conditio sine 
qua non vyššej konkurencieschopnosti.
Obnovená lisabonská stratégia hovorí o jednotlivcovi ako o základnom zdroji rastu a 
zamestnanosti.
Nové rozvíjanie akcií Marie Curie sa ukázalo ako užitočné a umožnilo zdôrazniť, nakoľko je 
dôležité podporovať mobilitu výskumníkov, ktorá je potrebná pre každú prospešnú výmenu 
poznatkov a ideí. Samo toto opatrenie však nedokáže byť protiváhou takej rozsiahlej výzvy.
Domnievame sa, že je potrebné vytvoriť skutočný európsky priestor výskumu, nepretržitý prúd 
ideí, slúžiaci ako základňa pre Európsku chartu výskumných pracovníkov a pre ich etický
kódex. Tento prúd ideí prenikne všetkými členskými štátmi a všetky ich zahrnie do tohto 
procesu. Je potrebné vytvoriť európsky trh výskumu, v rámci ktorého by si mohli slobodne 
merať sily tie najväčšie intelektuálne kapacity: mohli by byť oceňované a uznávané zvlášť čo sa 
týka ich oprávnených kariérnych ašpirácií a perspektív. Aby bolo pre výskumného pracovníka 
lákavé prísť alebo/a vrátiť sa do Európy a venovať sa tu výskumnej práci, musí byť pritiahnutý
nejakým veľkým projektom, musí mať prostriedky a perspektívu, že ho zrealizuje, musí mať
jasnú predstavu o budúcnosti, nemôže mať obavu, že bude musieť opustiť svoju rodinu, preto
že nemá dosť prostriedkov, aby ju vzal so sebou.

Povolanie výskumného pracovníka

Návrh Európskej komisie, týkajúci sa zvláštneho programu „Personál“, berie do úvahy 
pozitívnu skúsenosť získanú prostredníctvom akcií Marie Curie, ktoré podnietili rast výskumu 
na najvyššej úrovni; v niektorých prípadoch sa tieto akcie ukázali ako ozajstné intelektuálne 
laboratóriá.
Vzhľadom na túto výrazne pozitívnu skúsenosť bolo múdre a odôvodnené opätovne ponúknuť
uvedenú základnú štruktúru a vniesť do nej zmeny, ktoré sa ukázali ako potrebné na základe 
získanej skúsenosti.



PE 368.076v01-00 16/15 PR\600208SK.doc

SK

Ciele zvláštneho programu „Ľudia“ sa tým stávajú ambicióznejšie, ide im o to, aby na 
kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni posilnili ľudský potenciál v oblasti výskumu a technológií
v Európe.
Program má povzbudiť nadaných jednotlivcov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru a udržať
európskych výskumníkov v Európe; jeho zámerom je takisto pritiahnuť do Európy 
výskumníkov z celého sveta.
Na to, aby boli tieto ciele dosiahnuté, sa však vedecká kariéra musí stať povolaním a ako taká
musí byť náležitým spôsobom rešpektovaná a ohodnotená.
Ohodnotenie výskumníka je napokon kľúčovým faktorom pre príťažlivosť tejto kariéry.
Je preto potrebné poskytnúť výskumným pracovníkom platové podmienky, ktoré zohľadňujú
tie najlepšie medzinárodné normy a venovať väčšiu pozornosť sociálnemu a zdravotnému 
poisteniu. Umožní to v prvom rade zaručiť, aby bol výskum nezávislý.
Ak má byť výskum dôveryhodný, musí byť čo najväčšmi nezávislý a musí štruktúrujúco pôsobi
ť na európsky priestor výskumu, v rámci ktorého sa výskumník musí pohybovať úplne 
slobodne, rozvíjajúc pri tom svoje schopnosti a posilňujúc vlastné kompetencie; musí mať mo
žnosť zhodnotiť samého seba a získavať nové poznatky, zhodnotiť prostredníctvom 
seminárov, konferencií a špeciálne zameraných stretnutí, ktorých cieľom je prezentovať
výsledky výskumu a byť svojskými laboratóriami výskumnej práce, vlastné kompetencie a ich 
interakciu so spoločnosťou, ktorá ho obklopuje.
Toto všetko má byť uskutočnené vďaka zvláštnej sieti, financovanej akciami Marie Curie.
Úlohou siete bude uľahčiť rozvoj kariéry výskumných pracovníkov, ako aj ich profesionálne 
začlenenie do sveta práce po ukončení ich odborného vzdelávania.
Cieľom programu „Ľudia“ má byť pomoc v napredovaní vo vedeckej kariére. Výskumnému 
pracovníkovi má byť poskytovaná pomoc vo všetkých fázach jeho kariéry, počnúc úvodným 
štádiom jeho odborného vzdelávania, je potrebné vziať si ho na starosť a udržať si ho, ak sa 
ukáže ako vhodný.
Netreba pritom zabúdať na úlohu výskumnej pracovníčky a na zvláštne akcie s cieľom chrániť
jej vedeckú kariéru, ktorá sa má rozvíjať bez toho, aby musela byť obetovaná rodina. Treba 
preto rátať s potrebnými opatreniami na zosúladenie rodinného a pracovného života a umožniť
začlenenie výskumnej pracovníčky, zvlášť po období, keď bola kariéra prerušená.
Začlenenie výskumníka a jeho rodiny v hostiteľskej krajine je úzko späté so zlepšením 
európskeho trhu výskumu. Je preto naliehavo potrebné podporiť európsku sieť stredísk 
mobility, ktorých poslaním je hlavne zlepšenie životných podmienok výskumníkov v hostite
ľskej krajine a zároveň oboznámenie verejnosti s úlohou výskumníka a akcií Marie Curie.

Spolufinancovanie

Režim spolufinancovania si zaslúži zvláštnu kapitolu. Veľa sa o ňom hovorilo, a stále sa aj 
hovorí, keďže jeho náročným poslaním je zosúladiť ciele výskumu, či už sú vyjadrením 
verejných štruktúr alebo súkromných skupín.
Prínos národných programov a súkromných investícií má umožniť aktivizovať ľudský kapitál a 
venovať zvláštnu pozornosť tým, ktorí dosahujú skutočne výnimočnú úroveň, teda tomu, čo je 
pridanou hodnotou k štruktúrujúcemu pôsobeniu európskeho priestoru výskumu.
Musí byť teda vytvorená pevná väzba medzi programom „Ľudia“, národnými programami, 
štrukturálnymi politikami a jednotnými vzdelávacími a odbornými vzdelávacími politikami, aby 
úsilie dosiahlo optimálne pôsobenie a aby bolo zamerané rovnakým smerom, k motivovaniu 
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výskumu prostredníctvom motivovania výskumných pracovníkov.
Ak chceme motivovať výskum, znamená to takisto, že výskum musí byť zabezpečený
prostredníctvom pevných legislatívnych nástrojov. Preto vzhľadom na neprítomnosť
jednotného režimu v oblasti duševného vlastníctva musí byť v rámci akcií Marie Curie 
venovaná zvláštna pozornosť ochrane a rozdeleniu duševného vlastníctva – musia tu byť
zmluvne určené klauzuly, chrániace výsledky výskumu jednotlivého výskumného pracovníka.
Keďže nie všetci môžu využívať taký zložitý režim, akým je spolufinancovanie programov 
mobility, treba rátať s pilotnou fázou, ktorá predíde akýmkoľvek rozdielom v zaobchádzaní s 
výskumníkmi z krajín alebo regiónov, v ktorých nejestvujú programy mobility.
Výskum musí byť otvorený pre všetkých, ktorí zodpovedajú požadovaným kritériám. Je preto 
zásadné, aby bol program výberu ľudského kapitálu ľahko prístupný. Európska komisia bude 
teda musieť pri vypracovávaní svojho pracovného programu v súlade s pravidlami účasti na 
stanoviskách pripraviť postup zjednodušenia byrokratických postupov, aby nedošlo k tomu, 
že procedurálne prekážky poškodia významné vedecké iniciatívy.
Európsky parlament musí byť nepretržite informovaný o výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté
prostredníctvom akcií zvláštneho programu „Ľudia“, ktorý bude môcť byť zlepšený
a upravený, ak prvé výsledky jeho nového uplatňovania ukážu, že je to potrebné.

Rozpočet

Plnenie ambicióznych cieľov programu „Ľudia“ si vyžaduje silný rozpočet.
Členské štáty sa zaviazali, že 3 % zo svojho HDP investujú do oblasti výskumu; EÚ bude 
musieť riadiť toto smerovanie do budúcnosti a zabrániť tomu, aby nedostatok finančných 
prostriedkov nepoškodil celkovú rozvojovú stratégiu.
Mohla by nastať paradoxná situácia, že by členské štáty zvýšili svoje investície do výskumu a 
EÚ by sa rozhodla znížiť ich, čoho dôsledkom by bol zánik prebiehajúceho programu alebo 
postupov spolufinancovania.
Investície do vedomostí znamenajú v prvom rade investície do mladých ľudí, do ich 
vzdelávania, aby sa stali konkurencieschopnými na svetovom trhu a mohli prijať výzvy 
budúcnosti, ktoré nazývame „výskumom“.


