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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka temelji na pravni podlagi, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo ozna
čeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem poševnem 
tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega besedila s 
predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega besedila (na 
primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). O teh 
popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 4

OBRAZLOŽITEV 13
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1 UL C … /Še neobjavljeno v UL.

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu „Človeški viri“, s katerim se bo izvajal 
sedmi okvirni program (2007–2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj 
in predstavitvene dejavnosti
(KOM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0442)1,

– ob upoštevanju člena 166 Pogodbe ES, v skladu s katerim mu je Svet predstavil predlog 
(C6-0335/2005),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravice žensk in enakost spolov 
(A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da ustrezno spremeni predlog, v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, ali namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije 
bistveno spremeniti;

5. naroči predsedniku, da stališče Parlamenta predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 13



PR\600208SL.doc 5/15 PE 368.076v01-00

SL

(13) Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji na
čela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, preglednosti postopkov 
zaposlovanja in poklicnemu razvoju v zvezi 
z raziskovalci, zaposlenimi pri projektih in 
programih, ki se financirajo v okviru 
ukrepov tega programa, za katere nudi 
referenčni okvir Priporočilo Komisije z dne 
11. marca 2005 o Evropski listini za 
raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev.

(13) Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji na
čela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, ukrepom, ugodnim za 
usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja, preglednosti postopkov 
zaposlovanja in poklicnemu razvoju v zvezi 
z raziskovalci, zaposlenimi pri projektih in 
programih, ki se financirajo v okviru 
ukrepov tega programa, za katere nudi 
referenčni okvir Priporočilo Komisije z dne 
11. marca 2005 o Evropski listini za 
raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da so v fazi izvajanja programa predvideni ustrezni ukrepi za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja.  

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 14 

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter jo podpira na osnovi
„Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP“
ter sporočila Komisije „Raziskovalci v 
ERP: en poklic, več poklicnih poti“. ter upo
števa sklepe Sveta o človeških virih na 
področju raziskav in razvoja z dne 18. 
aprila 2005

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter poskuša vzpostaviti 
resnični evropski raziskovalni prostor, kot 
ga predvideva „Strategije mobilnosti 
raziskovalcev ERP“ in dokument z 
naslovom „Raziskovalci v ERP: en poklic, 
več poklicnih poti“. ter upošteva sklepe 
Sveta o človeških virih na področju 
raziskav in razvoja z dne 18. aprila 2005

Obrazložitev

Poudariti je treba, da je glavni cilj programa vzpostavitev resničnega evropskega 
raziskovalnega prostora. 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 14 a (novo)
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(14 a) Program „Človeški viri“ si 
prizadeva kakovostno in količinsko razviti 
človeški potencial na področju raziskav in 
tehnologije v Evropi, zlasti s priznavanjem 
„poklica“ raziskovalca. Ta ukrep bi 
spodbujal vzdrževanje stopnje odličnosti 
temeljne raziskave in celovitega razvoja 
tehnološke raziskave ter zelo spodbujal 
mobilnost raziskovalcev v Evropi in zunaj
nje.

Obrazložitev

Dodatna natančnost v zvezi s cilji programa „Človeški viri“ v tej novi uvodni izjavi uvaja 
pojem poklica raziskovalca, kateremu je treba priznati isto častno funkcijo kot drugim.

Predlog spremembe 4
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1 a. Med izdelavo delovnega programa in 
v skladu s pravili o sodelovanju bo 
Komisija sprejela potrebne ukrepe za 
vzpostavitev sistema za poenostavitev 
postopkov.

Obrazložitev

Uresničitev ambiciozno zastavljenih ciljev aktivnosti Marie Curie predvideva pospešitev 
birokratskih postopkov s strani Komisije, da se prepreči dolgotrajnost postopkov, ki bi lahko 
ovirala raziskave.

Predlog spremembe 5
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija odbor redno obvešča o splo
šnem napredku izvajanja posebnega 
programa in mu predloži podatke o vseh 
ukrepih RTR, ki se financirajo v okviru tega 
programa. 

5. Komisija odbor in Evropski parlament
redno obvešča o splošnem napredku 
izvajanja posebnega programa in mu predlo
ži podatke o vseh ukrepih RTR, ki se 
financirajo v okviru tega programa.

Obrazložitev

Glede na pomembnost posebnega programa v okvirnem programu, za katerega velja za 
postopek soodločanja, je treba Evropski parlament obvestiti o rezultatih, doseženih z ukrepi 
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tega programa. 

Predlog spremembe 6
Priloga, Uvod, alinea 2

Program se bo izvajal s sistemati
čnimi naložbami v človeške vire, 
predvsem s skladnim nizom 
„aktivnosti Marie Curie“, ki so 
namenjene raziskovalcem v zvezi z 
razvojem njihovih sposobnosti in 
znanja ter zmogljivosti na vseh 
stopnjah njihove poklicne poti, od za
četnih usposabljanj raziskovalcev do 
poklicnega razvoja in vse
življenjskega učenja. Nadnacionalna 
in medsektorska mobilnost, 
priznavanje izkušenj, pridobljenih v 
različnih sektorjih in državah, ter 
primerni delovni pogoji so ključni 
elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

Program se bo izvajal s sistematičnimi nalo
žbami v človeške vire, predvsem s skladnim 
nizom „aktivnosti Marie Curie“, s 
posebnim sklicevanjem na evropsko 
dodano vrednost, ki je ustvarjena kot 
strukturni vpliv na evropski raziskovalni 
prostor. Ti ukrepi so namenjeni
raziskovalcem v zvezi z razvojem njihovih 
sposobnosti in znanja ter zmogljivosti na 
vseh stopnjah njihove poklicne poti, od za
četnih usposabljanj raziskovalcev do 
poklicnega razvoja in vseživljenjskega u
čenja v javnem in zasebnem sektorju. 
Nadnacionalna in medsektorska mobilnost, 
priznavanje izkušenj, pridobljenih v razli
čnih sektorjih in državah, ter primerni 
delovni pogoji so ključni elementi vseh 
„aktivnosti Marie Curie“, v smislu 
neodvisnosti raziskave in uskladitve plač z 
najboljšimi mednarodnimi normami ter
boljše pozornosti do kritja socialnih 
zavarovanj.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da imajo ukrepi, ki si prizadevajo spodbujati mobilnost in razvoj poklicne 
poti raziskovalcev, prav tako strukturni vpliv na stvarnost in nacionalne programe, da se 
uresniči dobro uveljavljeno evropsko sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru. Prav 
tako je treba poudariti, da je treba spodbujati poklicni razvoj raziskovalca v javnem in 
zasebnem sektorju. Za spodbujanje evropskega raziskovalnega prostora, namenjenega zlasti 
spodbujanju znanstvene poklicne poti, je treba začeti z izenačenjem delovnih pogojev in
hkrati zagotavljati neodvisnost raziskave.

Predlog spremembe 7
Priloga, Uvod, alinea 4 a (novo)
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V okviru ukrepov Marie Curie je treba 
posebno pozornost nameniti varstvu in 
razdelitvi intelektualne lastnine z 
ustreznimi pogodbenimi klavzulami, ki si 
prizadevajo posameznega raziskovalca zaš
čititi, kadar originalni patent dobrin, 
danih v promet, izhaja iz del.

Obrazložitev

Bistveno je, da okvirni program ščiti rezultate, dosežene v okviru raziskave, zlasti z ustreznimi 
pogodbenimi klavzulami, da se zagotovi subjektivno praven položaj raziskovalca, zaposlenega 
v programih, katerega rezultati povzročijo pobude za proizvodnjo in trženje proizvodov, 
katerih uresničenje je rezultat odločilnega prispevanja dela enega ali več raziskovalcev. 

Predlog spremembe 8
Priloga, Uvod, alinea 6

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti 
spolov s spodbujanjem enakih možnosti v 
vseh „aktivnostih Marie Curie“ in 
primerjavo udeležbe glede na spol (cilj 
najmanj 40-odstotne udeležbe žensk). Poleg 
tega bodo aktivnosti zasnovane tako, da 
bodo raziskovalcem omogočile doseči 
primerno ravnotežje med delom in 
zasebnim življenjem ter raziskovalcem, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, olaj
šale ponovno vključitev na delovno mesto. 
Nadalje se bo v okviru tega posebnega 
programa po potrebi obravnavalo upo
števanje etičnih, družbenih, pravnih in širših 
kulturnih vidikov raziskav, ki se bodo 
izvajale, in njihovih možnih uporab, kakor 
tudi socialno-ekonomskih učinkov 
znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidevanja.

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti 
spolov s spodbujanjem enakih možnosti v 
vseh „aktivnostih Marie Curie“ in 
primerjavo udeležbe glede na spol (cilj 
najmanj 40-odstotne udeležbe žensk). Poleg 
tega bodo aktivnosti zasnovane tako, da 
bodo raziskovalcem omogočile doseči 
primerno ravnotežje med delom in 
zasebnim življenjem, na način, ki
raziskovalcem, ki začenjajo poklicno pot po 
premoru, pomaga pri stalnem vklju
čevanju v trg delovne sile, in ki jim olaj
šuje ponovno vključitev na delovno mesto. 
Nadalje se bo v okviru tega posebnega 
programa po potrebi obravnavalo upo
števanje etičnih, družbenih, pravnih in širših 
kulturnih vidikov raziskav, ki se bodo 
izvajale, in njihovih možnih uporab, kakor 
tudi socialno-ekonomskih učinkov 
znanstvenega in tehnološkega razvoja ter 
predvidevanja.

Obrazložitev

Ukrepi morajo prav tako spodbujati vključevanje najbolj nadarjenih raziskovalcev v evropski 
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raziskovalni trg in ne le njihove ponovne vključitve po premoru. 

Predlog spremembe 9
Priloga, Dejavnosti, „Začetno usposabljanje raziskovalcev“, alinea 1

Ta aktivnost podpira začetno 
usposabljanje raziskovalcev, 
usmerjeno predvsem na prva štiri 
leta poklicne poti raziskovalcev ter 
po potrebi še eno dodatno leto za 
zaključitev začetnega usposabljanja. 
S pomočjo nadnacionalnega 
mehanizma za povezovanje v mreže, 
ki je namenjen oblikovanju znatnega 
deleža visoko kakovostne 
zmogljivosti začetnega usposabljanja 
na področju raziskav v vseh državah 
članicah ter pridruženih državah v 
javnem in zasebnem sektorju, je cilj 
aktivnosti izboljšanje poklicnih 
perspektiv raziskovalcev v obeh 
sektorjih, s tem pa tudi večje 
privabljanje mlajših raziskovalcev v 
raziskovalne vode.

Ta aktivnost podpira začetno usposabljanje 
raziskovalcev, ki načeloma traja štiri leta 
(ekvivalent polne zaposlitve) poklicne poti 
raziskovalcev ter po potrebi še največ eno 
dodatno leto za zaključitev začetnega 
usposabljanja. S pomočjo nadnacionalnega 
mehanizma za povezovanje v mreže, ki je 
namenjen oblikovanju znatnega deleža 
visoko kakovostne zmogljivosti začetnega 
usposabljanja na področju raziskav v vseh 
državah članicah ter pridruženih državah v 
javnem in zasebnem sektorju, je cilj 
aktivnosti izboljšanje poklicnih perspektiv 
raziskovalcev v obeh sektorjih, s tem pa 
tudi večje privabljanje mlajših raziskovalcev 
v raziskovalne vode.

Obrazložitev

Z dodatkom pojma „ekvivalent polne zaposlitve“ si predlog spremembe prizadeva preprečiti 
vsako diskriminacijo, ki bi bila v nasprotju s politiko usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja. Cilj ukrepa Marie Curie „Začetno usposabljanje raziskovalcev“ je olajšati in 
vzbujati zanimanja mlajših raziskovalcev za znanstveno-raziskovalno delo. Zato je namenjen 
mlajšim raziskovalcem, ki imajo smisel za raziskovanje. 

Predlog spremembe 10
Priloga, Dejavnosti, „Začetno usposabljanje raziskovalcev“, alinea 3
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Skupni program usposabljanja na 
področju raziskav mora biti skladen 
glede standardov kakovosti, ob upo
števanju določb v zvezi z nadzorom 
in mentorstvom. Skupni program 
usposabljanja izkorišča dodatne 
sposobnosti udeležencev v mreži, 
vključno s podjetji in drugimi 
sinergijami. Zahteva vzajemno 
priznavanje kakovosti usposabljanja 
in po možnosti podeljenih diplom ter 
drugih spričeval.

Skupni program usposabljanja na področju 
raziskav mora biti skladen glede standardov 
kakovosti, ob upoštevanju določb v zvezi z 
nadzorom in mentorstvom. Skupni program 
usposabljanja izkorišča dodatne sposobnosti 
udeležencev v mreži, vključno s podjetji in 
drugimi sinergijami. Zahteva vzajemno 
priznavanje kakovosti usposabljanja in po 
možnosti podeljenih diplom ter drugih spri
čeval. Posebna pozornost bo namenjena 
problematiki dolgoročnega vključevanja
raziskovalcev v trg delovne sile.

Obrazložitev

Usposabljanje raziskovalca predvideva znatna sredstva, ki jih ni treba razdeliti. To je razlog 
za predhodno pripravo dela ukrepov za vključevanje najbolj nadarjenih elementov v evropski 
raziskovalni trg.

Predlog spremembe 11
Priloga, Dejavnosti, „Začetno usposabljanje raziskovalcev“, odstavek 5, točka 3

• organizacijo krajših usposabljanj 
(konferenc, poletnih šol in posebnih te
čajev usposabljanja), namenjenih 
pripravnikom, ki so vključeni v mrežo, in 
tudi raziskovalcem zunaj nje.

• stroške, ki so nastali z oblikovanjem mre
ž in organizacijo krajših usposabljanj 
(konferenc, poletnih šol in posebnih tečajev 
usposabljanja), namenjenih pripravnikom, ki 
so vključeni v mrežo, in tudi raziskovalcem 
zunaj nje.

Obrazložitev

Financiranje dodatnih mrež organizacij, ki izhajajo iz različnih držav, predvideva stroške 
izvedbe, ki morajo biti izrecno vključeni med ukrepe, upravičene do financiranja. 

Predlog spremembe 12
Priloga, Dejavnosti, „Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti“, odstavek 2
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Raziskovalci, obravnavani v okviru 
te aktivnosti, morajo imeti najmanj 
štiri leta delovnih izkušenj s polnim 
delovnim časom na področju 
raziskav; glede na to, da je 
aktivnost usmerjena v vse
življenjsko učenje in poklicni 
razvoj, se pričakuje, da bodo imeli 
raziskovalci visok položaj in veliko 
izkušenj.

.

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti najmanj štiri leta 
delovnih izkušenj s polnim delovnim časom 
ali ekvivalentom, na področju raziskav; 
glede na to, da je aktivnost usmerjena v vse
življenjsko učenje in poklicni razvoj, se pri
čakuje, da bodo imeli raziskovalci visok 
položaj in veliko izkušenj.

Obrazložitev

Z dodatkom pojma „ekvivalent“ (ki omogoča vključitev obdobja prekinitve) si predlog 
spremembe prizadeva preprečiti vsako diskriminacijo, ki bi bila v nasprotju s politiko 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. 

Predlog spremembe 13
Priloga, Dejavnosti, „Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti“, odstavek 5, točka 2

• drugi javni ali zasebni organi, vključno 
z velikimi raziskovalnimi organizacijami, 
ki financirajo in upravljajo programe 
dodeljevanja štipendij na podlagi 
uradnega mandata ali so priznane s strani 
javnih organov, npr. agencije, ki so jih 
ustanovile vlade v okviru zasebnega 
prava in ki opravljajo javne storitve, 
dobrodelne ustanove itd.;

• drugi javni ali zasebni organi, vključno z 
velikimi raziskovalnimi organizacijami, 
univerzami, organizacijami, ki financirajo 
in upravljajo programe dodeljevanja 
štipendij na podlagi uradnega mandata ali 
so priznane s strani javnih organov, npr. 
agencije, ki so jih ustanovile vlade v okviru 
zasebnega prava in ki opravljajo javne 
storitve, dobrodelne ustanove itd.;

Obrazložitev

Med raziskovalne organizacije, upravičene do sofinanciranja, je treba izrecno vključiti 
univerze, ker imajo odločilno vlogo pri oblikovanju in usposabljanju človeških virov v 
sektorju raziskav. 

Predlog spremembe 14
Priloga, Dejavnosti, „Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti“, odstavek 6
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Na začetku bosta oba načina 
izvajanja potekala vzporedno. V 
teku okvirnega programa bo presoja 
vpliva obeh načinov določila način 
izvajanja za preostali čas trajanja 
programa.

Na začetku bosta oba načina izvajanja 
potekala vzporedno, s pomočjo 
sofinanciranja, ki predvideva začetno 
stopnjo, prilagojeno njuni realizaciji. V 
teku okvirnega programa bo presoja vpliva 
obeh načinov določila način izvajanja za 
preostali čas trajanja programa.

Obrazložitev

Vse države/vse regije ne razpolagajo s programi mobilnosti, kar bi lahko povzročilo različno 
obravnavanje, ki bi se lahko odpravilo s pilotno fazo.

Predlog spremembe 15
Priloga, Dejavnosti, „Mostovi in partnerstva med podjetji in univerzami“, odstavek 2, točka 3

• organizacija delavnic in konferenc za 
povečanje medsektorskih izkušenj in 
izmenjave znanja, da bi dosegli večje 
število zaposlenih iz obeh sektorjev;

• stroški, ki so nastali z oblikovanjem mre
ž ter organizacijo delavnic in konferenc za 
povečanje medsektorskih izkušenj in 
izmenjave znanja, da bi dosegli večje število 
zaposlenih iz obeh sektorjev;

Obrazložitev

Financiranje mrež organizacij različnih držav predvideva stroške izvedbe, ki morajo biti 
izrecno vključeni med ukrepe, upravičene do financiranja.  

Predlog spremembe 16
Priloga, Dejavnosti, „Posebni ukrepi“, edini odstavek
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V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalce 
se bo izvajal skladen niz 
spremljevalnih ukrepov z 
odstranjevanjem ovir, ki prepre
čujejo mobilnost, in z izboljšanjem 
možnosti glede poklicne poti, ki jo 
imajo evropski raziskovalci. Cilj teh 
ukrepov bo zlasti povečati ozaveš
čenost zainteresiranih strani in splo
šne javnosti, tudi s podeljevanjem 
nagrad „Marie Curie“, spodbujati in 
podpirati ukrepe na ravni držav 
članic ter dopolnjevati ukrepe 
Skupnosti.

V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalce se bo 
izvajal skladen niz spremljevalnih ukrepov z 
odstranjevanjem ovir, ki preprečujejo 
mobilnost, in z izboljšanjem možnosti glede 
poklicne poti, ki jo imajo evropski 
raziskovalci. Cilj teh ukrepov bo zlasti pove
čati ozaveščenost zainteresiranih strani in 
splošne javnosti, tudi s podeljevanjem 
nagrad „Marie Curie“, spodbujati in 
podpirati ukrepe na ravni držav članic ter 
dopolnjevati ukrepe Skupnosti. Predvidene 
so tudi pobude za olajšanje mobilnosti 
raziskovalcev in njihovih družin ter 
njihove vključitve v države gostiteljice. 

Obrazložitev

Pomembno je podpirati evropsko mrežo centrov mobilnosti za lažje vključevanje 
raziskovalcev in njihovih družin v države gostiteljice ter javnosti z oglaševalskimi 
kampanjami in seminarji predstaviti funkcijo raziskovalcev in aktivnosti Marie Curie.
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OBRAZLOŽITEV
Uvod

Evropa si je v Lizboni postavila cilj postati ključen dejavnik na svetu.
Zato se je odločila, da bo do leta 2010 vzpostavila družbo znanja ter spodbujala predvsem 
raziskave in inovacije.
Vendar je pet let po srečanju v Lizboni in pet let pred 2010 potreben premislek, ker je razlika, 
ki nas loči od drugih gonil razvoja v svetu, še vedno ni izginila. Prav nasprotno. 
Združene države so imajo prednost, ker vlagajo znaten del sredstev v raziskave ter hkrati 
agresivno izvajajo poskusne raziskave, katerih rezultati so nato uspešno uporabljeni (internet, 
GPS itd.) na svetovnem trgu; azijske države, ki se uveljavljajo kot svetovni gospodarski 
dejavnik, združujejo poceni stroške dela z rastočim tehnološkim napredkom, ki je tudi poceni, 
pri čemer se ne obremenjujejo z dragimi ukrepi za varstvo okolja, dela in zdravja. 
Ti razlogi skupaj postopoma povzročajo manjšanje konkurenčnosti stare celine; EU se zaveda, 
da so pospešitev lizbonskega procesa in naložbe v raziskave, tehnologijo, izobrazbo, inovacije 
nujne za nadomestitev zamude v zvezi s konkurenčnostjo ter zagotovitev krepitve rasti in 
zaposlovanja.
V tem smislu predstavljajo raziskave gonilo novega veljavnega sistema v Evropski uniji, 
raziskovalci pa so ključni dejavnik za boljše znanje, ki je temeljni pogoj za večjo konkuren
čnost.
Prenovljena lizbonska strategija šteje posameznika za glavni vir rasti in zaposlovanja.
Pokazalo se je, da je ponovna uvedba akcij Marie Curie uporabna, pri čemer že zdaj kaže, do 
katere točke je treba spodbujati mobilnost raziskovalcev, ki je nujna za vsako koristno 
izmenjavo znanja in idej. Kljub temu ta ukrep, glede na tako velik izziv, sam ne bo vzpostavil 
ravnovesja.
Menimo, da je treba ustvariti pravi evropski raziskovalni prostor, stalno in neomejeno količino 
idej, ki bodo podlaga za evropsko listino o raziskovalcih in kodeks ravnanja. To so ideje, ki so 
prisotne v vseh državah članicah in ki vključujejo te države v proces. Potreben je evropski trg 
raziskav, na katerem bi lahko najinteligentnejši prosto tekmovali in na katerem bi jih cenili in 
priznavali, zlasti zaradi njihovih prizadevanj in perspektive zakonitih poklicnih poti. Če želimo 
raziskovalce pritegniti in pripraviti, da se posvetijo raziskavam, pridejo ali se vrnejo v Evropo, 
jih moramo motivirati za velike projekte ter jim omogočiti instrumente in perspektivo za 
njihovo realizacijo. Raziskovalci morajo o prihodnosti razmišljati optimistično, ne pa živeti v 
strahu, da bodo morali zapustiti svoje družine, ker nimajo zadostnih sredstev, da bi jih pripeljali 
s seboj.

Poklic raziskovalca

Predlog Evropske komisije o posebnem programu, imenovanem „Človeški viri“, upošteva 
pozitivne izkušnje, pridobljene med akcijami Marie Curie, ki so zelo spodbudile povečanje 
števila raziskav na najvišji ravni; v nekaterih primerih so se pokazale za prave laboratorije mo
žgan.
Glede na tako pozitivno izkušnjo je bilo pametno in pravično ponovno predlagati osnovno 
strukturo, ki bi vsebovala predlagane spremembe, ki temeljijo na pridobljenih izkušnjah.
Zato so cilji posebnega programa „Človeški viri“ bolj ambiciozni in želijo s kvalitativnega in 
kvantitativnega vidika okrepiti človeški potencial raziskav in tehnologije v Evropi.
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Program bo moral spodbujati najbolj nadarjene elemente, da začnejo z znanstveno poklicno 
potjo, in poskrbeti, da evropski raziskovalci ostanejo v Evropi; razen tega namerava pritegniti 
raziskovalce iz vsega sveta. 
Vendar mora v tem primeru znanstvena poklicna pot postati poklic, ki mora biti spoštovan in 
primerno plačan.
Razen tega je plačilo raziskovalcem ključni dejavnik, ki lahko pripomore k večji privlačnosti te 
poklicne poti. 
Raziskovalcem je treba zato ponuditi plačilne pogoje, ki upoštevajo najboljše mednarodne 
norme in posvečati več pozornosti kritju socialnega zavarovanja. To bo omogočilo zlasti 
neodvisnost raziskav.
Da so raziskave zanesljive, morajo biti čim bolj neodvisne in imeti strukturni vpliv na evropski 
raziskovalni prostor, v katerem se morajo raziskovalci gibati povsem svobodno ter razvijati 
svoje zmogljivosti in krepiti svoje pristojnosti; imeti morajo možnost samoocenjevanja in 
pridobivanja novega znanja, ovrednotenja svoje pristojnosti in sodelovanja z družbo, ki jih vabi 
na seminarje, konference in posebna srečanja, s katerimi želi razkriti rezultate njihovih raziskav 
in postati laboratorijski elementi raziskav.
Vse to bo mogoče realizirati zlasti zaradi posebne mreže, ki jo financirajo akcije Marie Curie.
Mreža bo morala olajšati razvoj poklicne poti raziskovalcev in njihovo poklicno vključevanje
na trg delovne sile po njihovem usposabljanju. 
Cilj programa „Človeški viri“ mora biti olajšanje znanstvene poklicne poti. Raziskovalcem je 
treba dejansko pomagati na vseh stopnjah njihove poklicne poti, z začetkom v zgodnji fazi 
usposabljanja, ter kriti njihove stroške in jih vzdrževati, dokler tega niso sposobni sami. 
Ob tem pa ne smemo pozabiti vloge raziskovalk in posebnih akcij za zaščito njihovih 
znanstvenih poklicnih poti, ki se morajo razvijati, pri čemer ne smejo biti prikrajšane njihove 
družine. Zato je treba predvideti ustrezne ukrepe za uskladitev družinskega in poklicnega 
življenja ter omogočiti ponovno vključitev raziskovalk, zlasti po prekinitvi poklicne poti.
Vključitev raziskovalcev in njihovih družin v države gostiteljice je mehanizem, ki je zelo 
povezan z izboljšavo evropskega raziskovalnega trga. Zato je ključno podpirati evropsko mre
žo centrov mobilnosti, katerih naloga je izboljšati življenjske pogoje raziskovalcev v državah 
gostiteljicah ter hkrati javnosti predstaviti funkcijo raziskovalcev in vlogo akcij Marie Curie.

Sofinanciranje

Sistem sofinanciranja zahteva posebno poglavje. Z njimi je še zdaj povezanih veliko vprašanj, 
njegova naloga pa je usklajevanje ciljev raziskav, če so ti izraz javnih struktur ali zasebnih 
organizacij.
Prispevki s strani nacionalnih programov in zasebne naložbe bodo morali zato omogočiti 
delovanje človeškega kapitala in posvetiti posebno pozornost ravni odličnosti, dodani 
vrednosti strukturnega učinka evropskega raziskovalnega prostora. 
Zato je potrebna trdna povezava med programom „Človeški viri“, nacionalnimi programi, 
strukturno politiko ter izobraževalno politiko Skupnosti in politiko usposabljanja za 
optimizacijo prizadevanj in njihovo orientacijo v isto smer, in sicer motiviranje raziskovalcev 
za motivacijo raziskave.
Motivacija raziskave vključuje tudi njihovo zagotovitev s pomočjo dobro uveljavljenih 
zakonodajnih instrumentov; ob upoštevanju pomanjkanja enoznačne discipline v zvezi z 
intelektualno lastnino v okviru akcij Marie Curie je treba posebno pozornost posvetiti varstvu 
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in razdelitvi intelektualne lastnine, z varnostnimi klavzulami, ki ščitijo rezultate raziskav in 
posamezne raziskovalce.
Vendar ker vsi raziskovalci ne morejo izkoristiti kompleksnega sistema, kot je sofinanciranje 
programov mobilnosti, je treba določiti tudi pilotno fazo, ki bo preprečila vse razlike pri 
obravnavi raziskovalcev, ki izhajajo iz držav ali regij, ki nimajo programov mobilnosti.
Raziskave morajo biti odprte za vse teme, ki odgovarjajo zahtevanim pogojem. Zato je nujno, 
da je dostop do programa izbire človeškega kapitala za raziskave enostaven. Zato bi morala 
Evropska komisija med pripravo programa dela in v skladu s pravili o sodelovanju pri predlo
žitvi mnenja, predvideti sistem poenostavitve birokratskih postopkov, da se preprečijo ovire 
postopka, ki bi lahko ovirale pomembne znanstvene iniciative.
Evropski parlament mora biti stalno obveščen o rezultatih, pridobljenih z akcijami posebnega 
programa „Človeški viri“, ki se lahko izboljša in popravi, če bodo prve izkušnje, ki izhajajo iz 
njegovega novega izvajanja, to zahtevale.

Proračun

Doseganje ambicioznih ciljev programa „Človeški viri“ zahteva znaten proračun.
Države članice so se zavezale, da bodo vložile 3 % svojega BDP v raziskovalni sektor; EU bo 
morala ta tok naložb usmeriti v prihodnost, pri čemer bo morala paziti, da pomanjkanje finan
čnih sredstev iz proračuna ne bo ogrozilo razvojne strategije kot celote.
Dejansko bi lahko nastal protisloven položaj, če bi države članice povečale naložbe v 
raziskave, EU pa bi se odločila, da jih zniža, kar bi povzročilo izginitev tekočega programa ali 
postopkov sofinanciranja.
Vlaganje v znanje pomeni predvsem vlagati v mlade, jih usposabljati, narediti konkurenčne na 
svetovnem trgu, jim omogočiti obvladovanje izzivov prihodnosti, izzivov, ki jih imenujemo 
„raziskave“. 


