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RÖVID INDOKOLÁS

Il Settimo Programma Quadro (2007-2013) della Comunità Europea per le attività 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione s’inquadra nella strategia 
integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo nell'Unione europea.

In riferimento al principio di parità tra donne e uomini nel presente parere la commissione per 
i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo sottolinea che il 
potenziale apporto delle donne nelle discipline scientifiche non è ancora adeguatamente 
valorizzato e richiede delle azioni di promozione più concrete. Nella maggior parte degli Stati 
membri dell'Unione europea il numero di donne laureate è infatti proporzionalmente superiore 
a quello degli uomini laureati. Nonostante questo successo a livello educativo il mercato del 
lavoro in campo scientifico è pero predominato dalla presenza maschile, mentre le donne sono 
una minoranza nelle scienze e negli organi decisionali che si occupano di questioni 
scientifiche. Il programma quadro dovrebbe quindi contribuire a promuovere sia la scelta 
delle facoltà scientifiche incentivando soprattutto la presenza femminile nelle discipline 
scientifiche e nelle aree tecnologiche, sia la partecipazione delle donne a pari di condizioni in 
tutte le discipline scientifiche e a tutti i livelli.

Pertanto, le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero 
rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, come per esempio il diritto all'integrità della persona, la 
parità tra donne e uomini o la conciliazione della vita familiare e della vita professionale.

Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività. Uno di questi, titolato "Persone", 
sostiene la formazione e lo sviluppo di carriera delle singole ricercatrici e dei singoli 
ricercatori. Il presente parere ritiene che sia di primordiale importanza che il programma 
"Persone" mira ad assicurare l’integrazione della problematica di genere, che tenga debito 
conto del principio della parità di genere, promovendo per esempio nuove imprese e 
l'innovazione dell'imprenditoria femminile, e che queste iniziative siano adeguatamente 
riflette nella quadro finanziario.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A keretprogram négy típusú tevékenység 
körül szerveződik: transznacionális 
együttműködés a szakpolitikák által 
meghatározott témákban 
(„Együttműködés”), a kutatóközösség 
kezdeményezésén alapuló, kutatók által 
javasolt kutatás („Ötletek”), a kutatók 
képzésének és szakmai életpályájának 
támogatása („Munkaerő”) és a kutatási 
kapacitások támogatása („Kapacitások”). A 
közvetett cselekvések körében a 
„Munkaerő” keretei között megvalósítandó 
tevékenységeket ezen egyedi programmal 
kell végrehajtani.

(2) A keretprogram négy típusú tevékenység 
körül szerveződik: transznacionális 
együttműködés a szakpolitikák által 
meghatározott témákban 
(„Együttműködés”), a kutatóközösség 
kezdeményezésén alapuló, kutatók által 
javasolt kutatás („Ötletek”), a kutatók 
képzésének és szakmai életpályájának 
támogatása („Munkaerő”) és a kutatási 
kapacitások támogatása („Kapacitások”). A 
közvetett cselekvések körében a 
„Munkaerő” keretei között megvalósítandó 
tevékenységeket ezen egyedi programmal 
kell végrehajtani..

Indokolás

A módosítás nem érinti a magyar változatot, a kutató kifejezés mindkét nemre vonatkozik.

Módosítás: 2
(7) preambulumbekezdés

(7) A nemzetközi dimenzió alapvető 
szerepet kap az európai kutatásban és 
fejlesztésben alkalmazott humán erőforrás 
összetételében. A Szerződés 170. cikkében 
előírtak szerint e programban azok az 
országok vehetnek részt, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, ezenkívül a projektek 
szintjén, illetve kölcsönös előnyök alapján 
nyitott harmadik országok szervezetei és a 
tudományos együttműködésben érdekelt 
nemzetközi szervezetek részvétele előtt is. 
Továbbá minden cselekvés, valamint ezen 
egyedi program minden külön cselekvése 
nyitott harmadik országokbeli egyéni 
kutatók részvételére.

(7) A nemzetközi dimenzió alapvető 
szerepet kap az európai kutatásban és 
fejlesztésben alkalmazott humán erőforrás 
összetételében. A Szerződés 170. cikkében 
előírtak szerint e programban azok az 
országok vehetnek részt, amelyek 
megkötötték az ehhez szükséges 
megállapodásokat, ezenkívül a projektek 
szintjén, illetve kölcsönös előnyök alapján 
nyitott harmadik országok szervezetei és a 
tudományos együttműködésben érdekelt 
nemzetközi szervezetek részvétele előtt is. 
Továbbá minden cselekvés, valamint ezen 
egyedi program minden külön cselekvése 
nyitott harmadik országokbeli egyéni 
kutatók részvételére.
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Indokolás

A módosítás nem érinti a magyar változatot, a kutató kifejezés mindkét nemre vonatkozik.

Módosítás: 3
(8) preambulumbekezdés

(8) Helyénvaló, hogy az e program 
keretében végzett kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartsák az etikai alapelveket, 
beleértve azokat is, amelyek az Európai 
Unió alapjogi chartájában jutnak kifejezésre.

(8) Helyénvaló, hogy az e program 
keretében végzett kutatási tevékenységek 
tiszteletben tartsák az etikai alapelveket, 
beleértve azokat is, amelyek az Európai 
Unió alapjogi chartájában jutnak kifejezésre, 
mint például a személyi integritáshoz való 
jog, a nők és a férfiak közötti egyenlőség, a 
családi élet és a munkahely 
összeegyeztetése.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik

Módosítás: 4
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A keretprogram hozzájárul a 
tudományos tanulmányi lehetőségek 
előmozdításához, ösztönözve elsősorban a 
nők jelenlétét a tudományos és műszaki 
területeken.

Indokolás

Intézkedéseket kell hozni a kutatás különböző szintjein (például tanulmányok, életpálya) egy 
valódi esélyegyenlőségi politikai biztosítására a kutatási ágazatban. E módosítás kapcsolódik 
a jelentés előadója által javasolt (13a) preambumubekezdéshez.
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Módosítás: 5
(13) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik, továbbá biztosítani kell azt, hogy ezen elvet tükrözzék a pénzügyi 
támogatások

Módosítás: 6
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) Az európai országok többségében a 
diplomás nők száma arányosan meghaladja 
a diplomás férfiakét. Ennek ellenére 
tudományos területeken meghatározó a 
férfiak jelenléte a munkaerőpiacon: a 
felsőoktatási intézményekbe beiratkozó 20 
és 24 év közötti nők és férfiak száma közötti 
különbség 2004-ben meghaladta az 5 %-ot1.
Szükséges ezért különböző szinteken 
előmozdítani a nők jelenlétét a kutatási 
ágazatban, tekintettel a nemek 
integrációjára, az egyedi esetek kivételével.
_____________
1 
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A Bizottság 2005. évi jelentése a Tanácsnak, az 
Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
nemek közötti egyenlőségről COM(2005)0044.

Indokolás

A nők részvételét minden szinten elő kell mozdítani a kutatási ágazatban, mivel egyes 
területeken nem lehet alkalmazni az esélyegyenlőségi politikát tekintettel a nők alacsony 
részvételére.

Módosítás: 7
(14) preambulumbekezdés

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

(14) Ez a program összhangban van az 
európai kutatás és fejlesztés területén 
alkalmazott humán erőforrásra vonatkozó 
integrált stratégiával és elősegíti ennek 
továbbfejlesztését és végrehajtását a férfiak 
és nők közötti egyenlőség elve tekintetében 
a nők tudományos területeken jelentkező 
képességeinek nem megfelelő 
kihasználására kifejezetten utaló 
„Mobilitási stratégia az EKT számára” című 
és a „Kutatók az EKT-ben: egy szakma, több 
karrier” című közlemények alapján, 
valamint figyelembe veszi a kutatás és 
fejlesztés területén alkalmazott humán 
erőforrásról szóló, 2005. április 18-i tanácsi 
következtetéseket.

Indokolás

A módosítás célja a jelenprogramot az Európai Kutatási Térség mobilitási stratégiája által 
azonosított hiányosságok kiigazítása.

Módosítás: 8
2. cikk

Az egyedi program a „Munkaerő” 
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a 

Az egyedi program a „Munkaerő” 
tevékenységeit támogatja, erősítve mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból a 
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munkaerő-potenciált az európai kutatás és 
technológia területén. A Marie Curie-
cselekvésekként emlegetett, a kutatók 
képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket megerősítik, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira.

munkaerő-potenciált, és előmozdítva az 
egyenlő elbánást az európai kutatás és 
technológia területén. A Marie Curie-
cselekvésekként emlegetett, a kutatók 
képzését és pályafutásuk elősegítését 
támogató tevékenységeket megerősítik, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a képesség- és 
pályafutás-fejlesztés és a nemzeti 
rendszerekkel való szorosabb kapcsolat 
lényeges szempontjaira.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik.

Módosítás: 9
6. cikk 3) pont

A munkaprogramban elő kell írni az egyes 
finanszírozási rendszerek alapján benyújtott, 
közvetett cselekvésekre irányuló pályázatok 
elbírálási és a projektek kiválasztási 
kritériumait. A kritériumok értékelik: a 
pályázók (kutatók/szervezetek) minőségi 
jellemzőit és további fejlődésre való 
képességüket, szükség szerint végrehajtó 
kapacitásukat; a javasolt tevékenység 
minősége a tudományos képzés és/vagy 
tudásátadás szempontjából; a javasolt 
tevékenység közösségi hozzáadott értéke és 
strukturáló hatása az egyedi program és a 
munkaprogram célkitűzéseihez való 
hozzájárulás szempontjából. Ezek a 
kritériumok és az esetleges súlyozások vagy 
küszöbértékek a munkaprogramban tovább 
részletezhetők és kiegészíthetők.

A munkaprogramban elő kell írni az egyes 
finanszírozási rendszerek alapján benyújtott, 
közvetett cselekvésekre irányuló pályázatok 
elbírálási és a projektek kiválasztási 
kritériumait. A kritériumok értékelik: a 
pályázók (kutatók/szervezetek) minőségi 
jellemzőit és további fejlődésre való 
képességüket, szükség szerint végrehajtó 
kapacitásukat; a javasolt tevékenység 
minősége a tudományos képzés és/vagy 
tudásátadás szempontjából; a javasolt 
tevékenység közösségi hozzáadott értéke és 
strukturáló hatása az egyedi program és a 
munkaprogram célkitűzéseihez való 
hozzájárulás, illetve a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség elvévek megvalósítása 
szempontjából. Ezek a kritériumok és az 
esetleges súlyozások vagy küszöbértékek a 
munkaprogramban tovább részletezhetők és 
kiegészíthetők.
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Indokolás

A Bizottság javaslatának 13. módosításával összhangban.

Módosítás: 10
Melléklet Bevezetés első bekezdés

A kutatás és a technológia területén az 
emberi erőforrás mennyisége és minősége a 
versenyképesség egyik sarokköve. E 
program általános stratégiai célkitűzése az, 
hogy Európát vonzóbbá tegye a kutatók 
számára, ami előfeltétel Európa kutatási és 
technológiafejlesztési kapacitásának és 
teljesítményének növeléséhez, valamint az 
Európai Kutatási Térség megszilárdításához 
és továbbfejlesztéséhez. Ezt a kutatásra 
irányuló képzés szervezésére, 
teljesítményére és minőségére, a kutatók 
pályafutásának aktív fejlesztésére, az 
ágazatok és kutatószervezetek közti 
ismeretmegosztásra, és a nők kutatásban és 
fejlesztésben való fokozott részvételére 
összpontosuló jelentős, Európa-szintű 
strukturáló hatás gyakorlásával fogják elérni.

A kutatás és a technológia területén az 
emberi erőforrás mennyisége és minősége a 
versenyképesség egyik sarokköve. E 
program általános stratégiai célkitűzése az, 
hogy Európát vonzóbbá tegye a kutatók 
számára, ami előfeltétel Európa kutatási és 
technológiafejlesztési kapacitásának és 
teljesítményének növeléséhez, valamint az 
Európai Kutatási Térség megszilárdításához 
és továbbfejlesztéséhez. Ezt a kutatásra 
irányuló képzés szervezésére, 
teljesítményére és minőségére, a kutatók 
pályafutásának aktív fejlesztésére, az 
ágazatok és kutatószervezetek közti 
ismeretmegosztásra, és a nők kutatásban és 
fejlesztésben való fokozott részvételére 
összpontosuló jelentős, Európa-szintű 
strukturáló hatás gyakorlásával fogják elérni, 
elősegítve a családi élet és a munkahely 
összeegyeztetését.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik.

Módosítás: 11
Melléklet Bevezetés második bekezdés

A programot a munkaerőt célzó rendszeres 
befektetésekkel hajtják végre, elsősorban az 
összefüggő Marie Curie-cselekvéssorozattal, 
amely a kutatók számára teremt lehetőséget 
képességeik és szaktudásuk fejlesztéséhez 
karrierjük bármely szakaszában, a kutatásra 

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

irányuló alapképzéstől a karrierfejlesztésig 
és az egész életen át tartó tanulásig. A 
transznacionális és az ágazatok közötti 
mobilitás, a különböző ágazatokban és 
országokban szerzett tapasztalatok 
elismerése és a nemek közötti egyenlőség 
elvének figyelembe vételével megfelelő 
munkakörülmények biztosítása a Marie 
Curie-cselekvések kulcsfontosságú tényezői.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik (A módosítás ezen része nem érinti a magyar változatot, a kutató 
kifejezés mindkét nemre vonatkozik)

Módosítás: 12
Melléklet Bevezetés negyedik bekezdés

A vállalkozások – a kkv-ket is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják az ipar és egyetemek közti 
együttműködés erősödését a kutatásra 
irányuló képzés, pályafutás-fejlesztés és 
ismeretmegosztás szempontjából, emellett 
külön cselekvés célozza meg az ipar és az 
egyetemek közti átjárhatóságot és 
partnerkapcsolatokat.

A vállalkozások – a kkv-ket is beleértve –
fokozott részvételét e program 
szempontjából jelentős hozzáadott értékként 
tartják számon. A Marie Curie-cselekvések 
végig támogatják az ipar és egyetemek közti 
együttműködés erősödését a kutatásra 
irányuló képzés, pályafutás-fejlesztés és 
ismeretmegosztás szempontjából, emellett 
külön cselekvés célozza meg az ipar és az 
egyetemek közti átjárhatóságot és 
partnerkapcsolatokat, ösztönözve az új 
vállalkozásokat és a női vállalkozók 
innovációinak előmozdítását.

Indokolás

A digitális szakadék különösen jelentős a kis és középvállalkozások ágazataiban, mivel a 
KKV-k versenyképessége nem kedvez a nők fokozott részvételének. Különös figyelmet kell 
fordítani e kérdésnek a program megvalósítása keretében.

Módosítás: 13
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Melléklet Bevezetés ötödik bekezdés

A nemzetközi dimenziónak, mivel az 
európai kutatásban és fejlesztésben 
alkalmazott emberi erőforrás összetételében 
alapvető szerepet játszik, külön figyelmet 
szentelnek a pályafutás-fejlesztés, valamint a 
kutatók közti nemzetközi együttműködés 
fokozása és gyarapítása és a 
kutatótehetségek Európába vonzása 
szempontjából. A nemzetközi dimenzió 
minden Marie Curie-cselekvésbe be fog 
épülni, és emellett önálló cselekvéseknek is 
tárgyát fogja képezni.

A nemzetközi dimenziónak, mivel az 
európai kutatásban és fejlesztésben
alkalmazott emberi erőforrás összetételében 
alapvető szerepet játszik, külön figyelmet 
szentelnek a pályafutás-fejlesztés, valamint a 
kutatók közti nemzetközi együttműködés 
fokozása és gyarapítása és a 
kutatótehetségek Európába vonzása 
szempontjából. A nemzetközi dimenzió 
minden Marie Curie-cselekvésbe be fog 
épülni, és emellett önálló cselekvéseknek is 
tárgyát fogja képezni.

Indokolás

A módosítás nem érinti a magyar változatot, a kutató kifejezés mindkét nemre vonatkozik.

Módosítás: 14
Melléklet Bevezetés hatodik bekezdés

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

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

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik (A módosítás ezen része nem érinti a magyar változatot, a kutató 
kifejezés mindkét nemre vonatkozik).

Módosítás: 15
Melléklet Bevezetés hetedik bekezdés

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatók számára, a 
Marie Curie-cselekvések lehetőségeket 
teremtenek más – mind a közösségi 
kutatáspolitika, mind az egyéb közösségi 
politikák, például az oktatási, kohéziós és
foglalkoztatási politika keretébe tartozó –
cselekvésekkel való tényleges 
együttműködésre. Hasonlóképpen 
együttműködési lehetőségeket kell keresni a 
nemzeti és nemzetközi szinten folyó 
cselekvésekkel.

Annak érdekében, hogy Európa a lehető 
legvonzóbbá váljon a kutatók számára, a 
Marie Curie-cselekvések lehetőségeket 
teremtenek a nemek integrációját biztosító
más – mind a közösségi kutatáspolitika, 
mind az egyéb közösségi politikák, például 
az oktatási, kohéziós és foglalkoztatási 
politika keretébe tartozó – cselekvésekkel 
való tényleges együttműködésre.
Hasonlóképpen együttműködési 
lehetőségeket kell keresni a nemzeti és 
nemzetközi szinten folyó cselekvésekkel.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik (A módosítás ezen része nem érinti a magyar változatot, a kutató 
kifejezés mindkét nemre vonatkozik).

Módosítás: 16
Melléklet, Tevékenységek, Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés, első bekezdés

Ez a cselekvés a kutatók alapképzését 
támogatja, jellemzően a kutatói pályafutás 
első négy évére – szükség esetén az 
alapképzés kiegészítéséhez még további egy 
évre – irányul. A tagállamokban és társult 
országokban a köz- és magánszférában 
rendelkezésre álló kiváló minőségű 
alapképzési kapacitás lényeges részének 
strukturálását célzó transznacionális 

Ez a cselekvés a kutatók alapképzését 
támogatja, jellemzően a kutatói pályafutás 
első négy évére – szükség esetén az 
alapképzés kiegészítéséhez még további egy 
évre – irányul, elősegítve a nemek 
részvételének helyes egyensúlyát. A 
tagállamokban és társult országokban a köz-
és magánszférában rendelkezésre álló kiváló 
minőségű alapképzési kapacitás lényeges 
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hálózatba szervezés útján a cselekvés a 
kutatói pályafutás kilátásainak javítására 
törekszik, ezzel is vonzóbbá téve a fiatal 
kutatók számára a kutatói pályát.

részének strukturálását célzó 
transznacionális hálózatba szervezés útján a 
cselekvés a kutatói pályafutás kilátásainak 
javítására törekszik, ezzel is vonzóbbá téve a 
fiatal kutatók számára a kutatói pályát.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik.

Módosítás: 17
Melléklet Tevékenységek Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés első bekezdés

Ez a cselekvés a pályafutásuk különböző 
szakaszában lévő tapasztalt kutatókra 
irányul, elősegíti egyéni szakképzettségük 
bővítését multidiszciplináris vagy 
interdiszciplináris szakismeretek vagy 
ágazatközi tapasztalatok megszerzésével. A 
cselekvés célja a kutatók támogatása 
független, vezetői helyzetbe (például 
projektvezetői, professzori vagy más, az 
oktatásban vagy vállalkozásoknál betöltött 
vezetői munkakörbe) kerülésük érdekében 
vagy ilyen helyzetük megerősítésében. A 
cselekvés abban is segíteni fogja a kutatókat, 
hogy pályamegszakítás után folytatni tudják 
kutatói pályájukat, vagy hogy egy mobilitási 
tapasztalat után (újból) bekapcsolódjanak 
valamelyik tagállamban vagy társult 
államban (hazájukat is beleértve) folyó 
kutatómunkába.

Ez a cselekvés a pályafutásuk különböző 
szakaszában lévő tapasztalt kutatókra 
irányul, elősegíti egyéni szakképzettségük 
bővítését multidiszciplináris vagy 
interdiszciplináris szakismeretek vagy 
ágazatközi tapasztalatok megszerzésével. A 
cselekvés célja a kutatók támogatása 
független, vezetői helyzetbe (például 
projektvezetői, professzori vagy más, az 
oktatásban vagy vállalkozásoknál betöltött 
vezetői munkakörbe) kerülésük érdekében 
vagy ilyen helyzetük megerősítésében. A 
cselekvés abban is segíteni fogja a kutatókat, 
hogy pályamegszakítás után folytatni tudják 
kutatói pályájukat, vagy hogy egy mobilitási 
tapasztalat után (újból) bekapcsolódjanak 
valamelyik tagállamban vagy társult 
államban (hazájukat is beleértve) folyó 
kutatómunkába, annak érdekében, hogy 
könnyebben összeegyeztethessék a családi 
életet és a munkahelyet, és figyelembe 
vegyék a demográfiai változásokat.

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
férfiakra vonatkozik.
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Módosítás: 18
Melléklet Tevékenységek Egész életen át tartó tanulás és karrierfejlesztés második bekezdés

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

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

Indokolás

A bekezdés a Bizottság által javasolt megfogalmazásban diszkriminatív helyzeteket 
eredményezhet, mivel ellentétes lehet a családi élet és a munkahely összeegyeztethetőségét 
előmozdító politikákkal.

Módosítás: 19
Melléklet Tevékenységek Egyedi cselekvések első bekezdés

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

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

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatának célja különös figyelmet fordítani a nemek 
érvényesítésének integrációjára, meg kell határozni, hogy a tevékenység mind a nőkre, mind a 
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férfiakra vonatkozik.


