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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos bendrijos Septintoji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos 
pagrindų programa (2007–2013) yra Europos Sąjungos integruotos mokslinių tyrimų ir 
plėtros žmogiškųjų išteklių strategijos dalis.

Atsižvelgdamas į esamoje nuomonėje įtvirtintą visiškos moterų ir vyrų lygybės principą, 
Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas pabrėžia, kad galimas moterų 
indėlis į mokslines disciplinas nėra dar deramai įvertintas ir būtina imtis konkrečių skatinimo 
veiksmų. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių moterų, turinčių aukštojo mokslo 
diplomus, iš tiesų yra atitinkamai daugiau nei vyrų. Nepaisant šio pranašumo išsilavinimo 
srityje, mokslo darbuotojų darbo rinkoje dominuoja vyrai, o moterų tarp mokslo ir mokslinės 
sferos sprendžiamųjų institucijų darbuotojų – mažuma. Todėl pagrindų programa turėtų 
prisidėti prie skatinimo rinktis mokslo institucijas, ypač raginant moteris dalyvauti mokslinėse 
disciplinose ir technologijų srityse, taip pat prie skatinimo moteris dalyvauti lygiomis 
sąlygomis visose mokslinėse disciplinose ir visais lygiais.

Taigi pagal šią programą vykdoma mokslinių tyrimų veikla turėtų atitikti pagrindinius etikos 
principus, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pateiktus principus, 
pavyzdžiui, teisę į asmens neliečiamybę, moterų ir vyrų lygybę ir darbo bei šeimos gyvenimo 
suderinimą.

Pagrindų programą sudaro keturios veiklos rūšys. Viena iš jų, pavadinta „Žmonės“, užtikrina 
mokslo darbuotojų mokymą ir jų karjeros plėtrą. Šioje nuomonėje manoma, kad labai svarbu, 
jog programa „Žmonės“ būtų siekiama užtikrinti lyties problemos integravimą, atsižvelgiant į 
visišką lyčių lygybės principą, pavyzdžiui, remiant moterų įmonių steigimą ir moterų 
verslumą, ir kad šios iniciatyvos būtų deramai finansuojamos.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą įtraukti į savo pranešimą tokius pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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(2) Pagrindų programą sudaro keturios 
veiklos rūšys: tarptautinis 
bendradarbiavimas politikos apibrėžtomis 
temomis („Bendradarbiavimas“), mokslo 
darbuotojų pasiūlyti moksliniai tyrimai, 
grindžiami mokslinių tyrimų bendruomenės 
iniciatyva („Idėjos“), parama mokslo 
darbuotojų mokymui ir karjeros plėtrai 
(„Žmonės“) ir parama mokslinių tyrimų 
pajėgumams stiprinti („Pajėgumai“). Veikla 
pagal programą „Žmonės“, susijusi su 
netiesiogine veikla, turėtų būti įgyvendinta 
šia specialiąja programa.

(2) Pagrindų programą sudaro keturios 
veiklos rūšys: tarptautinis 
bendradarbiavimas politikos apibrėžtomis 
temomis („Bendradarbiavimas“), mokslo 
darbuotojų pasiūlyti moksliniai tyrimai, 
grindžiami mokslinių tyrimų bendruomenės 
iniciatyva („Idėjos“), parama mokslo 
darbuotojų mokymui ir karjeros plėtrai 
(„Žmonės“) ir parama mokslinių tyrimų 
pajėgumams stiprinti („Pajėgumai“). Veikla 
pagal programą „Žmonės“, susijusi su 
netiesiogine veikla, turėtų būti įgyvendinta 
šia specialiąja programa.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 2
7 konstatuojamoji dalis

(7) Tarptautinė dimensija yra svarbiausias 
žmogiškųjų išteklių aspektas mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityje Europoje. Kaip 
numatyta Sutarties 170 straipsnyje, šioje 
specialiojoje programoje gali dalyvauti šiuo 
tikslu reikiamus susitarimus sudariusios 
šalys, o projektų lygiu ir abipusės naudos 
pagrindu – trečiųjų šalių subjektai ir 
tarptautinės mokslinio bendradarbiavimo 
organizacijos. Be to, visoje veikloje, taip pat 
konkrečiuose projektuose pagal šią 
specialiąją programą gali dalyvauti pavieniai 
trečiųjų šalių mokslo darbuotojai.

(7) Tarptautinė dimensija yra svarbiausias 
žmogiškųjų išteklių aspektas mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityje Europoje. Kaip 
numatyta Sutarties 170 straipsnyje, šioje 
specialiojoje programoje gali dalyvauti šiuo 
tikslu reikiamus susitarimus sudariusios 
šalys, o projektų lygiu ir abipusės naudos 
pagrindu – trečiųjų šalių subjektai ir 
tarptautinės mokslinio bendradarbiavimo 
organizacijos. Be to, visoje veikloje, taip pat 
konkrečiuose projektuose pagal šią 
specialiąją programą gali dalyvauti pavieniai 
trečiųjų šalių mokslo darbuotojos ir
darbuotojai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 3
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8 konstatuojamoji dalis

(8) Pagal šią programą vykdoma mokslinių 
tyrimų veikla turėtų atitikti pagrindinius 
etikos principus, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pateiktus 
principus.

(8) Pagal šią programą vykdoma mokslinių 
tyrimų veikla turėtų atitikti pagrindinius 
etikos principus, įskaitant Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pateiktus 
principus, pavyzdžiui, teisę į asmens 
neliečiamybę, moterų ir vyrų lygybę arba 
darbo ir šeimos gyvenimo suderinimą. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 4
9 konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Pagrindų programa turėtų prisidėti 
prie skatinimo rinktis mokslo institucijas, 
ypač raginant moteris dalyvauti mokslinėse 
disciplinose ir technologijų srityse.

Pagrindimas

Norint pasiekti tikrą lygių galimybių politiką tikros lygių galimybių mokslinių tyrimų srityje 
politikos požiūriu, reikia veikti skirtingais mokslinių tyrimų lygiais (švietimas, karjera ir 
pan.). Be to, pakeitimas atitinka 13a konstatuojamąją dalį, kurią pasiūlė nuomonės referentė.

Pakeitimas 5
13 konstatuojamoji dalis

(13) Įgyvendinant šią programą pakankamai 
dėmesio reikėtų skirti lyčių aspekto 
integravimui, taip pat inter alia darbo 
sąlygoms, skaidrumui samdant darbuotojus 
ir priimtų dirbti pagal šią programą 
finansuojamuose projektuose ir programose 
mokslo darbuotojų karjeros plėtrai; visiems 
šiems aspektams orientacinį pagrindą 
suteikia 2005 m. kovo 11 d. Komisijos 
rekomendacija dėl Europos mokslininkų 

(13) Įgyvendinant šią programą pakankamai 
dėmesio reikėtų skirti lyčių aspekto 
integravimui numatant atitinkamą 
finansavimą, taip pat inter alia darbo 
sąlygoms, skaidrumui samdant darbuotojus 
ir priimtų dirbti pagal šią programą 
finansuojamuose projektuose ir programose 
mokslo darbuotojų karjeros plėtrai; visiems 
šiems aspektams orientacinį pagrindą 
suteikia 2005 m. kovo 11 d. Komisijos 
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chartijos ir Mokslininkų priėmimo į darbą 
elgesio kodekso1.

rekomendacija dėl Europos mokslininkų 
chartijos ir Mokslininkių ir mokslininkų 
priėmimo į darbą elgesio kodekso2.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus; taip pat 
reikia numatyti, kad šis principas turi tam tikras finansines pasekmes.

Pakeitimas 6
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Daugelyje Europos valstybių moterų, 
turinčių aukštojo mokslo diplomus, yra 
atitinkamai daugiau nei vyrų. Vis dėlto 
mokslo darbuotojų darbo rinkoje 
dominuoja vyrai. 2004 m. skirtumas tarp 
20–24 metų amžiaus moterų ir vyrų, 
įgijusių aukštąjį išsilavinimą, sudarė 5 
procentinius punktus. Todėl būtina skatinti 
moterų dalyvavimą įvairiuose mokslinių 
tyrimų sričių lygiuose ne tik dėl konkrečių 
priežasčių, bet ir siekiant lyčių integracijos.
__________
Komisijos ataskaita Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regioninės 
plėtros komitetui dėl moterų ir vyrų lygybės 
2005 m. (KOM(2005)0044),

Pagrindimas

Reikėtų skatinti moteris dalyvauti visuose mokslinių tyrimų sričių lygiuose, atsižvelgiant į tai, 
kad tam tikrose srityse dar neįmanoma griežtai taikyti lygių galimybių politikos, nes moterų 
procentas šioje veikloje labai mažas.

Pakeitimas 7
14 konstatuojamoji dalis

  
1 K(2005) 576.
2 K(2005) 576.
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(14) Ši programa atitinka ir remia 
žmogiškųjų išteklių Europos mokslinių 
tyrimų ir plėtros (MTP) srityje tolesnį 
integruotos strategijos įgyvendinimą ir 
plėtrą, remiantis „Mobilumo strategija 
EMTE“ ir „Mokslininkai Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje: viena profesija, daugialypės 
karjeros“,  taip pat joje atsižvelgiama į 2005 
m. balandžio 18 d. Tarybos išvadas dėl 
žmogiškųjų išteklių MTP srityje.

(14) Ši programa atitinka ir remia 
žmogiškųjų išteklių Europos mokslinių 
tyrimų ir plėtros (MTP) srityje tolesnį 
integruotos strategijos įgyvendinimą ir 
plėtrą, remiantis „Mobilumo strategija 
EMTE“, kuri, kiek tai liečia moterų ir vyrų 
lygybės principą, aiškiai nurodo, kad 
Europoje galimas moterų indėlis į 
mokslines disciplinas nėra deramai 
įvertintas, ir „Mokslininkai Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje: viena profesija, 
daugialypės karjeros“, taip pat joje 
atsižvelgiama į 2005 m. balandžio 18 d. 
Tarybos išvadas dėl žmogiškųjų išteklių 
MTP srityje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas leidžia dabartinei programai suteikti konkrečią kryptį, kad būtų užpildyta 
„Mobilumo strategijoje EMTE“ nustatyta spraga. 

Pakeitimas 8
2 straipsnis

Specialiąja programa „Žmonės“ remiama 
veikla, kokybiškai ir kiekybiškai stiprinanti 
žmogiškųjų išteklių potencialą Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
srityje. Mokslo darbuotojų karjeros plėtrą ir 
mokymąsi remianti veikla pagal vadinamąją 
Marie Curie programą bus sustiprinta 
daugiau dėmesio skiriant pagrindiniams 
įgūdžių tobulinimo ir karjeros plėtros 
aspektams ir stiprinant ryšius su 
nacionalinėmis sistemomis.

Specialiąja programa „Žmonės“ remiama 
veikla, kokybiškai ir kiekybiškai stiprinanti 
žmogiškųjų išteklių potencialą Europos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
srityje, taip pat skatinanti lygias patekimo į 
šią sritį teises. Mokslo darbuotojų karjeros 
plėtrą ir mokymąsi remianti veikla pagal 
vadinamąją Marie Curie programą bus 
sustiprinta daugiau dėmesio skiriant 
pagrindiniams įgūdžių tobulinimo ir karjeros 
plėtros aspektams ir stiprinant ryšius su 
nacionalinėmis sistemomis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikėtų patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 9
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6 straipsnio 3 dalis

3. Darbo programoje bus apibrėžti kriterijai, 
kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai. 
Remiantis tais kriterijais bus vertinami 
kokybiniai pareiškėjų (mokslo darbuotojų ar 
organizacijų) aspektai ir jų pažangos 
potencialas, tam tikrais atvejais įskaitant 
įgyvendinimo sugebėjimus, taip pat 
siūlomos veiklos kokybė mokymo ir (arba) 
žinių perdavimo mokslinių tyrimų srityje 
atžvilgiu; siūlomos veiklos kuriama 
pridėtinė vertė Bendrijai ir formuojamasis 
poveikis, atsižvelgiant į tai, kaip ši veikla 
prisideda prie šios specialiosios programos ir 
darbo programos tikslų įgyvendinimo. Šie 
kriterijai, visi svertiniai koeficientai ir 
reikalaujamas balų skaičius gali būti tiksliau 
apibrėžti ar papildyti darbo programoje.

3. Darbo programoje bus apibrėžti kriterijai, 
kuriais remiantis bus vertinamos 
netiesioginės veiklos pagal finansavimo 
schemas paraiškos ir atrenkami projektai. 
Remiantis tais kriterijais bus vertinami 
kokybiniai pareiškėjų (mokslo darbuotojų ar 
organizacijų) aspektai ir jų pažangos 
potencialas, tam tikrais atvejais įskaitant 
įgyvendinimo sugebėjimus, taip pat 
siūlomos veiklos kokybė mokymo ir (arba) 
žinių perdavimo mokslinių tyrimų srityje 
atžvilgiu; siūlomos veiklos kuriama 
pridėtinė vertė Bendrijai ir formuojamasis 
poveikis, atsižvelgiant į tai, kaip ši veikla 
prisideda prie šios specialiosios programos ir 
darbo programos tikslų įgyvendinimo bei 
prie moterų ir vyrų lygybės principo 
įgyvendinimo. Šie kriterijai, visi svertiniai 
koeficientai ir reikalaujamas balų skaičius 
gali būti tiksliau apibrėžti ar papildyti darbo 
programoje.

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas pagal Komisijos pasiūlymo 13 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 10
Priedo įvado 1 pastraipa

Vienas iš pagrindinių konkurencinių 
pranašumų mokslo ir technologijų srityje yra 
žmogiškųjų išteklių kiekis ir kokybė. Kad 
galima būtų padidinti Europos pajėgumus ir 
siekti geresnių rezultatų mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros srityje, taip pat stiprinti 
ir toliau plėtoti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę, reikia įgyvendinti pagrindinį 
strateginį šios programos tikslą – padaryti 
Europą patrauklesnę mokslo darbuotojams. 
Šio tikslo siekiama visoje Europoje aktyviai 
sisteminant mokymo mokslinių tyrimų 
srityje organizavimą, vykdymą ir kokybę, 
mokslo darbuotojų karjeros plėtrą, skirtingų 

Vienas iš pagrindinių konkurencinių 
pranašumų mokslo ir technologijų srityje yra 
žmogiškųjų išteklių kiekis ir kokybė.  Kad 
galima būtų padidinti Europos pajėgumus ir 
siekti geresnių rezultatų mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros srityje, taip pat stiprinti 
ir toliau plėtoti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę, reikia įgyvendinti pagrindinį 
strateginį šios programos tikslą – padaryti 
Europą patrauklesnę mokslo darbuotojoms 
ir darbuotojams. Šio tikslo siekiama visoje 
Europoje aktyviai sisteminant mokymo 
mokslinių tyrimų srityje organizavimą, 
vykdymą ir kokybę, mokslo darbuotojų 
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sektorių ir mokslinių tyrimų organizacijų 
mokslo darbuotojų keitimąsi žiniomis ir
skatinant moterų dalyvavimą mokslinių 
tyrimų ir plėtros veikloje.

karjeros plėtrą, skirtingų sektorių ir 
mokslinių tyrimų organizacijų mokslo 
darbuotojų keitimąsi žiniomis, skatinant 
moterų dalyvavimą mokslinių tyrimų ir 
plėtros veikloje ir skatinant derinti darbą su 
šeimos gyvenimu.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 11
Priedo įvado 2 pastraipa

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai.

Ši programa bus įgyvendinama nuolat 
investuojant į žmones, daugiausia pagal 
nuoseklią Marie Curie programą, siekiant 
ugdyti mokslo darbuotojų gebėjimus ir 
kompetenciją visais jų karjeros etapais, nuo 
pradinių mokymų mokslinių tyrimų srityje 
iki karjeros plėtros ir mokymosi visą 
gyvenimą. Mobilumas, tiek tarptautinis, tiek 
tarp sektorių, taip pat skirtinguose 
sektoriuose ir skirtingose šalyse įgytos 
patirties pripažinimas ir tinkamos darbo 
sąlygos, atsižvelgiant į lyčių lygybės 
principą, yra pagrindiniai visos Marie Curie 
programos elementai. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 12
Priedo įvado 4 pastraipa

Manoma, kad aktyvus įmonių, įskaitant 
MVĮ, dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę 
vertę programai. Visa Marie Curie programa 
yra skatinamas aktyvesnis pramonės ir 
akademinės bendruomenės 

Manoma, kad aktyvus įmonių, įskaitant 
MVĮ, dalyvavimas sukuria svarbią pridėtinę 
vertę programai. Visa Marie Curie programa 
yra skatinamas aktyvesnis pramonės ir 
akademinės bendruomenės 
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bendradarbiavimas mokslo darbuotojų 
rengimo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, tačiau tam tikra veikla yra 
specialiai skirta pramonės ir akademinės 
bendruomenės sąsajoms ir partnerystei.

bendradarbiavimas mokslo darbuotojų 
rengimo, karjeros plėtros ir keitimosi 
žiniomis srityse, tačiau tam tikra veikla,
skatinanti kurti naujas įmones ir moterų 
verslumą, yra specialiai skirta pramonės ir 
akademinės bendruomenės sąsajoms ir 
partnerystei.

Pagrindimas

Ypač žymus skirtumas yra tarp MVĮ, kas nepadeda tų įmonių, kuriose daug moterų, 
konkurencingumui. Tam ypač reikia skirti dėmesį įgyvendinant šią programą.

Pakeitimas 13
Priedo įvado 5 pastraipa

Tarptautinis matmuo, esminė Europos 
mokslinių tyrimų ir plėtros žmogiškųjų 
išteklių srities sudėtinė dalis, bus plėtojamas 
sprendžiant karjeros plėtros klausimus, taip 
pat skatinant ir tobulinant tarptautinį mokslo 
darbuotojų bendradarbiavimą ir pritraukiant 
į Europą talentingus mokslo darbuotojus. 
Tarptautinis aspektas bus visos Marie Curie 
programos sudėtinė dalis; tarptautiniam 
aspektui plėtoti taip pat bus skirti atskiri 
veiksmai.

Tarptautinis matmuo, esminė Europos 
mokslinių tyrimų ir plėtros žmogiškųjų 
išteklių srities sudėtinė dalis, bus plėtojamas 
sprendžiant karjeros plėtros klausimus, taip 
pat skatinant ir tobulinant tarptautinį mokslo 
darbuotojų bendradarbiavimą ir pritraukiant 
į Europą talentingus mokslo darbuotojus. 
Tarptautinis aspektas bus visos Marie Curie 
programos sudėtinė dalis; tarptautiniam 
aspektui plėtoti taip pat bus skirti atskiri 
veiksmai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 14
Priedo įvado 6 pastraipa

Bus tinkamai atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi ir lyčių lygybės principus. Šia 
programa siekiama užtikrinti lyčių aspekto 
integravimą skatinant lygias galimybes 
visoje Marie Curie programoje ir nustatant 
vyrų ir moterų dalyvavimo proporcijas 
(siekiama, kad dalyvautų bent 40 % moterų). 

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

Taip pat bus numatyti veiksmai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad mokslo darbuotojos 
ir darbuotojai išlaikytų tinkamą darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje, taip pat 
atsižvelgiant į demografinę raidą. Be to, 
pagal šią programą prireikus bus svarstomi 
etiniai, socialiniai, teisiniai ir platesnio 
pobūdžio kultūriniai numatytų vykdyti 
mokslinių tyrimų ir jų galimo pritaikymo 
aspektai, taip pat mokslo ir technologijų 
plėtros bei numatymo socialinis ekonominis 
poveikis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 15
Priedo įvado 7 pastraipa

Siekiant išnaudoti Europos galimybes tapti 
patrauklesne mokslo darbuotojams, Marie 
Curie programa bus susieta su kita veikla, 
vykdoma tiek pagal Bendrijos mokslinių 
tyrimų politiką, tiek pagal kitas Bendrijos 
politikos kryptis, pvz., švietimo, sanglaudos 
ir užimtumo. Tokias sąsajas bus siekiama 
sukurti ir nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

Siekiant išnaudoti Europos galimybes tapti 
patrauklesne mokslo darbuotojoms ir 
darbuotojams, Marie Curie programa
užtikrinant lyčių integraciją bus susieta su 
kita veikla, vykdoma tiek pagal Bendrijos 
mokslinių tyrimų politiką, tiek pagal kitas 
Bendrijos politikos kryptis, pvz., švietimo, 
sanglaudos ir užimtumo. Tokias sąsajas bus 
siekiama sukurti ir nacionaliniu bei 
tarptautiniu lygiu.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 16
Priedo dalies „Veiklos sritys“ antraštės „Pradinis mokslo darbuotojų mokymas“ 1 pastraipa

Šia veikla siekiama remti pradinį mokslo Šia veikla siekiama remti pradinį mokslo 
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darbuotojų mokymą, kuris paprastai 
organizuojamas per pirmuosius ketverius 
darbuotojų karjeros metus ir gali būti 
pratęsiamas dar vieneriems metams, jei tai 
būtina pradiniam mokymo etapui užbaigti. 
Pasitelkus tarptautinio bendradarbiavimo 
mechanizmus, kurių tikslas – susisteminti 
kokybišką pradinio mokslo darbuotojų 
mokymo veiklą visose valstybėse narėse ir 
asocijuotose šalyse tiek valstybiniame, tiek 
privačiame sektoriuose, šia veikla siekiama 
pagerinti mokslo darbuotojų karjeros 
perspektyvas abiejuose sektoriuose, tuo pat 
metu skatinant jaunus mokslo darbuotojus 
siekti karjeros mokslinių tyrimų srityje.

darbuotojų mokymą, kuris paprastai 
organizuojamas per pirmuosius ketverius 
darbuotojų karjeros metus ir gali būti 
pratęsiamas dar vieneriems metams, jei tai 
būtina pradiniam mokymo etapui užbaigti, 
skatinant tikrą abiejų dalyvaujančių lyčių 
pusiausvyrą. Pasitelkus tarptautinio 
bendradarbiavimo mechanizmus, kurių 
tikslas – susisteminti kokybišką pradinio 
mokslo darbuotojų mokymo veiklą visose 
valstybėse narėse ir asocijuotose šalyse tiek 
valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose, 
šia veikla siekiama pagerinti mokslo 
darbuotojų karjeros perspektyvas abiejuose 
sektoriuose, tuo pat metu skatinant jaunus 
mokslo darbuotojus siekti karjeros mokslinių 
tyrimų srityje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 17
Priedo dalies „Veiklos sritys“ antraštės „Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros plėtra“ 1 

pastraipa

Ši veikla skirta patyrusiems mokslo 
darbuotojams skirtinguose jų karjeros 
etapuose, ja siekiama skatinti atskirų 
darbuotojų profesinės kompetencijos 
įvairinimą ugdant tarpdisciplininius ir 
daugiadisciplininius gebėjimus arba įgyjant 
patirties įvairiuose sektoriuose. Veiklos 
tikslas – padėti mokslo darbuotojams siekti 
vadovaujančių pareigų ir (arba) sustiprinti jų 
gebėjimą eiti tokias pareigas, pvz., 
vyriausiojo tyrėjo, profesoriaus ar kitas 
aukštas pareigas švietimo įstaigose ar 
įmonėse. Bus siekiama padėti mokslo 
darbuotojams tęsti karjerą po pertraukos 
arba (iš naujo) įsitraukti į mokslinių tyrimų 
veiklą valstybėse narėse ir asocijuotosiose 
šalyse, taip pat grįžti dirbti į savo šalį įgijus 

Ši veikla skirta patyrusiems mokslo 
darbuotojams skirtinguose jų karjeros 
etapuose, ja siekiama skatinti atskirų 
darbuotojų profesinės kompetencijos 
įvairinimą ugdant tarpdisciplininius ir 
daugiadisciplininius gebėjimus arba įgyjant 
patirties įvairiuose sektoriuose. Veiklos 
tikslas – padėti mokslo darbuotojams siekti 
vadovaujančių pareigų ir (arba) sustiprinti jų 
gebėjimą eiti tokias pareigas, pvz., 
vyriausiojo tyrėjo, profesoriaus ar kitas 
aukštas pareigas švietimo įstaigose ar 
įmonėse. Bus siekiama padėti mokslo 
darbuotojams tęsti karjerą po pertraukos 
arba (iš naujo) įsitraukti į mokslinių tyrimų 
veiklą valstybėse narėse ir asocijuotosiose 
šalyse, taip pat grįžti dirbti į savo šalį įgijus 
patirties užsienyje, kad jiems būtų sudarytos 
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patirties užsienyje. sąlygos geriau suderinti darbą ir šeimos 
gyvenimą, atsižvelgiant į demografinę 
raidą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.

Pakeitimas 18
Priedo dalies „Veiklos sritys“ antraštės „Mokymasis visą gyvenimą ir karjeros plėtra“ 2 

pastraipa

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

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

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas tekstas gali atvesti prie diskriminacijos, kuri visai priešinga politikai, 
leidžiančiai derinti šeimos gyvenimą su profesine veikla. 

Pakeitimas 19
Priedo dalies „Veiklos sritys“ antraštės „Speciali veikla“ 1 pastraipa

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

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



PE 367.770v01-00 14/14 PA\595496LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlyme numatyta skirti ypatingą dėmesį lyčių aspekto 
integravimui, kai būtina, reikia patikslinti, kad tai liečia tiek moteris, tiek vyrus.


