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ĪSS PAMATOJUMS

Le septième programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités 
de recherche, de développement technologique et de démonstration, s'inscrit dans la stratégie 
intégrée pour les ressources humaines dans le domaine de la recherche et du développement 
dans l'Union européenne.

En référence au principe de parité entre les femmes et les hommes dans le présent avis, la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen souligne 
que la contribution potentielle des femmes aux disciplines scientifiques n'est pas encore 
dûment valorisée et nécessite des actions de promotion plus concrètes. Dans la plupart des 
États membres de l'Union européenne, le nombre de femmes diplômées de l'enseignement 
supérieur est en effet proportionnellement supérieur à celui des hommes. En dépit de cette 
supériorité au niveau éducatif, le marché du travail dans le domaine scientifique est dominé 
par une présence masculine, alors que les femmes sont une minorité dans les sciences et dans 
les organes décisionnels qui traitent de questions scientifiques. Le programme-cadre devrait 
par conséquent contribuer à promouvoir tant le choix des facultés scientifiques en 
encourageant surtout la présence des femmes dans les disciplines scientifiques et dans les 
domaines technologiques, que la participation des femmes à égalité de conditions dans toutes 
les disciplines scientifiques et à tous les niveaux.

Par conséquent, les activités de recherche conduites dans le cadre du présent programme 
devraient respecter les principes éthiques fondamentaux, y compris ceux énoncés dans la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme par exemple le droit à
l'intégrité de la personne, l'égalité entre les hommes et les femmes et le fait de concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

Le programme-cadre s'articule autour de quatre types d'activités. L'un d'eux, intitulé 
"Personnel", soutient la formation et l'évolution de carrière des chercheuses et des chercheurs.
Le présent avis estime qu'il est de la plus grande importance que le programme "Personnel" 
vise à assurer l'intégration de la problématique de genre, en tenant compte du principe de la 
parité de genre, en promouvant par exemple la création d'entreprises par des femmes ainsi que 
l'esprit d'entreprise féminin et que ces initiatives soient dûment prises en compte dans le cadre 
financier.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

  
1 OV vēl nav publicēts.
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2. apsvērums

(2) Pamatprogrammā paredzēti četri darbību 
veidi: starpvalstu sadarbība politiski 
noteiktās tēmās („Sadarbība”), pētnieku 
ierosinātie pētījumi, kas pamatojas uz 
zinātniskās sabiedrības iniciatīvu („Idejas”), 
atbalsts pētnieku sagatavošanai un 
profesionālajai izaugsmei („Cilvēki”) un 
pētniecības iespēju atbalsts („Iespējas”). 
Pasākumi, kas saistīti ar tēmu „Cilvēki” 
attiecībā uz netiešajām darbībām, ir jāīsteno 
ar šo īpašo programmu.

(2) Pamatprogrammā paredzēti četri darbību 
veidi: starpvalstu sadarbība politiski 
noteiktās tēmās („Sadarbība”), pētnieču un
pētnieku ierosinātie pētījumi, kas pamatojas 
uz zinātniskās sabiedrības iniciatīvu 
(„Idejas”), atbalsts pētnieču un pētnieku 
sagatavošanai un profesionālajai izaugsmei 
(„Cilvēki”) un pētniecības iespēju atbalsts 
(„Iespējas”). Pasākumi, kas saistīti ar tēmu 
„Cilvēki” attiecībā uz netiešajām darbībām, 
ir jāīsteno ar šo īpašo programmu.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 2
7. apsvērums

(7) Starptautiskā dimensija ir svarīga 
Eiropas pētniecības un attīstības 
cilvēkresursu sastāvdaļa. Atbilstīgi Līguma 
170. pantam šajā īpašajā programmā var 
piedalīties valstis, kuras šādā nolūkā ir 
noslēgušas vajadzīgos nolīgumus, 
iesaistoties projektos un pamatojoties uz 
abpusēju izdevīgumu, tajā zinātniskai 
sadarbībai var piedalīties trešo valstu un 
starptautisku organizāciju iestādes. Turklāt 
visos pasākumos, kā arī šajā īpašajā 
programmā paredzētajos pasākumos var 
piedalīties individuāli pētnieki no trešām 
valstīm.

(7) Starptautiskā dimensija ir svarīga 
Eiropas pētniecības un attīstības 
cilvēkresursu sastāvdaļa. Atbilstīgi Līguma 
170. pantam šajā īpašajā programmā var 
piedalīties valstis, kuras šādā nolūkā ir 
noslēgušas vajadzīgos nolīgumus, 
iesaistoties projektos un pamatojoties uz 
abpusēju izdevīgumu, tajā zinātniskai 
sadarbībai var piedalīties trešo valstu un 
starptautisku organizāciju iestādes. Turklāt 
visos šīs īpašās programmas pasākumos, tai 
skaitā ierobežotas dalības pasākumos var
piedalīties individuālas pētnieces un
pētnieki no trešām valstīm.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 3
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8. apsvērums

(8) Veicot pētījumus atbilstīgi šai 
programmai, ir jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(8) Veicot pētījumus atbilstīgi šai 
programmai, ir jāievēro ētikas 
pamatprincipi, tostarp tie, kas iekļauti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
piemēram, tiesības uz personas 
neaizskaramību, dzimumu līdztiesība vai 
ģimenes un darba apvienošanas iespēja.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 4
9.a apsvērums (jauns)

(9.a) Ar šo pamatprogrammu būtu 
jāatbalsta zinātņu fakultāšu izvēles 
iespējas, jo īpaši veicinot sieviešu darbību 
zinātņu nozarēs un tehnoloģiju jomās.

Pamatojums

Jāaptver dažādi pētniecības līmeņi (studijas, karjera u.t.t.), lai veidotu politiku, kuras mērķis 
ir vienlīdzīga piekļuve, kas balstīta uz iespēju vielīdzības politiku pētniecībā. Šis grozījums 
tostarp ir saistīts ar atzinuma sagatavotāja ierosināto jauno 13.a apsvērumu.

Grozījums Nr. 5
13. apsvērums

(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai, kā arī, cita starpā, darba 
apstākļiem, darbā pieņemšanas procesa 
pārredzamībai, to pētnieku profesionālajai 
izaugsmei, kuri pieņemti darbā projektos un 
programmās, ko finansē atbilstīgi darbībām 
šajā programmā, kuras pamatprincipu 
kopumu veido Komisijas 2005. gada 
11. marta Ieteikums par Eiropas Hartu par 
pētniekiem un Rīcības kodeksu par pētnieku 

(13) Īstenojot šo programmu, vienlīdz liela 
uzmanība jāpievērš dzimumu vienlīdzības 
nodrošināšanai ar atbilstīgu budžeta 
apropriāciju palīdzību, kā arī, cita starpā, to 
pētnieču un pētnieku darba apstākļiem, 
darbā pieņemšanas procesa pārredzamībai 
un profesionālajai izaugsmei, kuri pieņemti 
darbā projektos un programmās, ko finansē 
atbilstīgi darbībām šajā programmā, kuras 
pamatprincipu kopumu veido Komisijas 
2005. gada 11. marta Ieteikums par Eiropas 
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pieņemšanu darbā1. Hartu par pētniekiem un Rīcības kodeksu 
par pētnieču un pētnieku pieņemšanu 
darbā2.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem, un panākt , lai šo principu ņemtu vērā, piešķirot atbilstošo budžeta 
finansējumu.

Grozījums Nr. 6
13.a apsvērums (jauns)

(13. a) Lielākajā daļā Eiropas valstu 
augstāko izglītību ieguvušo sieviešu skaits 
ir proporcionāli augstāks nekā augstāko 
izglītību ieguvušo vīriešu skaits. Tomēr 
darba tirgū zinātnes jomā dominē vīrieši: 
starpība starp augstāko izglītību ieguvušo 
vīriešu un sieviešu īpatsvaru vecumā no 
20 līdz 24 gadiem 2004. gadā bija 
5 procenta punkti. Līdz ar to ir 
nepieciešams veicināt sieviešu līdzdalību 
pētniecībā dažādos līmeņos, ievērojot 
dzimumu līdztiesības aspekta integrācijas 
principu, izņēmumus pieļaujot tikai īpašu 
iemeslu dēļ.
__________
Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionālajai 
komitejai „Par sieviešu un vīriešu 
līdztiesību”, 2005. gads KOM(2005)0044.

Pamatojums
Ir jāveicina sieviešu darbība pētniecības jomā visos līmeņos, ņemot vērā, ka dažās nozarēs 
vēl nav iespējams piemērot stingru iespēju vienlīdzības politiku, jo sieviešu īpatsvars tajās ir 
ļoti neliels.

Grozījums Nr. 7
14. apsvērums

  
1 C(2005) 576.
2 C(2005) 576.
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(14) Šī programma atbilst turpmākai 
cilvēkresursu integrētās stratēģijas izstrādei 
un īstenošanai Eiropas pētniecības un 
attīstības jautājumos, pamatojoties uz 
dokumentiem „Eiropas Pētniecības telpas 
(ERA) mobilitātes stratēģija” un „Pētnieki 
Eiropas Pētniecības telpā (ERA): viena 
profesija, dažādas karjeras iespējas”,  kā arī 
tajā ņemti vērā Padomes 2005. gada 
18. aprīļa secinājumi par cilvēkresursiem 
pētniecības un attīstības jomā.

(14) Šī programma atbilst turpmākai 
cilvēkresursu integrētās stratēģijas izstrādei 
un īstenošanai Eiropas pētniecības un 
attīstības jautājumos, pamatojoties uz 
dokumentiem „Eiropas Pētniecības telpas 
(ERA) mobilitātes stratēģija”, kurā attiecībā 
uz dzimumu līdztiesību ir skaidri norādīts, 
ka Eiropā sieviešu iespējamais ieguldījums 
zinātņu jomās netiek pietiekoši augstu 
novērtēts un „Pētnieki Eiropas Pētniecības 
telpā (ERA): viena profesija, dažādas 
karjeras iespējas”.  Tajā ņemti vērā Padomes 
2005. gada 18. aprīļa secinājumi par 
cilvēkresursiem pētniecības un attīstības 
jomā.

Pamatojums

Šis grozījums dod iespēju noteikt konkrētu orientāciju šai programmai, novēršot Eiropas 
Pētniecības telpas mobilitātes stratēģijā konstatētās nepilnības. 

Grozījums Nr. 8
2. pants

Ar īpašo programmu atbalsta darbības sadaļā 
„Cilvēki”, kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprinot 
cilvēka potenciālu Eiropas pētniecības un 
tehnoloģijas jomā. Pasākumus, ar kuriem 
atbalsta mācības un profesionālo izaugsmi, 
turpmāk tekstā "Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopums", pastiprinās, vairāk 
koncentrējot uzmanību uz galvenajiem 
prasmju un karjeras veidošanas aspektiem 
un stiprinot saites ar konkrēto valstu 
sistēmām.

Ar īpašo programmu atbalsta darbības sadaļā 
„Cilvēki”, kvantitatīvi un kvalitatīvi stiprinot 
cilvēka potenciālu un vienlaikus veicinot 
piekļuves vienlīdzību pētniecībai un 
tehnoloģijām Eiropā. Pasākumus, ar kuriem 
atbalsta pētnieču un pētnieku mācības un 
profesionālo izaugsmi, turpmāk tekstā 
"Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
kopums", pastiprinās, vairāk koncentrējot 
uzmanību uz galvenajiem prasmju un 
karjeras veidošanas aspektiem un stiprinot 
saites ar konkrēto valstu sistēmām.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 9
6. panta 3. punkts
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3. Darba programmā norāda kritērijus, kurus 
izmanto atbilstoši finansēšanas shēmām 
izvērtējot netiešo pasākumu priekšlikumus, 
kā arī izraugoties projektus. Saskaņā ar šiem 
kritērijiem novērtēs priekšlikumu 
iesniedzēju (pētnieku/organizāciju) kvalitāti 
un viņu turpmākas attīstības iespējas, 
vajadzības gadījumā arī viņu ideju 
īstenošanas spējas, ierosinātās darbības 
zinātniskā apmācībā un/vai zināšanu 
nodošanā, Kopienas pievienoto vērtību un 
piedāvātas darbības strukturēšanas ietekmi, 
ņemot vērā ieguldījumu īpašās programmas 
un darba programmas mērķu sasniegšanā. 
Šos kritērijus, vērtēšanu un robežlielumus 
darba programmā turpmāk var precizēt vai 
papildināt.

3. Darba programmā norāda kritērijus, kurus 
izmanto atbilstoši finansēšanas shēmām 
izvērtējot netiešo pasākumu priekšlikumus, 
kā arī izraugoties projektus. Saskaņā ar šiem 
kritērijiem novērtēs priekšlikumu 
iesniedzēju (pētnieku/organizāciju) kvalitāti 
un viņu turpmākas attīstības iespējas, 
vajadzības gadījumā arī viņu ideju 
īstenošanas spējas, ierosinātās darbības 
zinātniskā apmācībā un/vai zināšanu 
nodošanā, Kopienas pievienoto vērtību un 
piedāvātas darbības strukturēšanas ietekmi, 
ņemot vērā ieguldījumu īpašās programmas 
un darba programmas mērķu sasniegšanā, kā 
arī  dzimumu līdztiesības principa 
īstenošanu. Šos kritērijus, vērtēšanu un 
robežlielumus darba programmā turpmāk 
var precizēt vai papildināt.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 13. apsvērumu.

Grozījums Nr. 10
Pielikums. Ievada 1. rindkopa

Viena no galvenajām konkurences 
priekšrocībām zinātnē un tehnikā ir tajā 
strādājošo cilvēku daudzums un viņu darba 
kvalitāte. Šīs programmas vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir veidot pētniekiem 
pievilcīgāku Eiropu, jo tas ir Eiropas 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības iespēju 
un efektivitātes palielināšanas un Eiropas 
Pētniecības telpas turpmākas konsolidācijas 
un attīstības priekšnosacījums. Tas būtu 
paveicams, veicot visā Eiropā 
pārstrukturēšanu pētniecības mācību 
organizācijā, izpildījumā un kvalitātē, 
pētnieku karjeras aktīvā attīstībā, pētnieku 
zināšanu apmaiņā starp nozarēm un 
pētniecības organizācijām, aktīvā sieviešu 
iesaistīšanā pētniecībā un attīstībā.

Viena no galvenajām konkurences 
priekšrocībām zinātnē un tehnikā ir tajā 
strādājošo cilvēku daudzums un viņu darba 
kvalitāte. Šīs programmas vispārējais 
stratēģiskais mērķis ir veidot pētniecēm un 
pētniekiem pievilcīgāku Eiropu, jo tas ir 
Eiropas pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
iespēju un efektivitātes palielināšanas un 
Eiropas Pētniecības telpas turpmākas 
konsolidācijas un attīstības 
priekšnosacījums. Tas būtu paveicams, 
veicot visā Eiropā pārstrukturēšanu 
pētniecības mācību organizācijā, izpildījumā 
un kvalitātē, pētnieču un pētnieku karjeras 
aktīvā attīstībā, pētnieku zināšanu apmaiņā 
starp nozarēm un pētniecības organizācijām, 
aktīvā sieviešu iesaistīšanā pētniecībā un 
attīstībā, atbalstot iespēju apvienot ģimenes 
un darba dzīvi.
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Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 11
Pielikums. Ievada 2. rindkopa

Programmu īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkos, galvenokārt ieviešot 
konsekventu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, kas paredzēts 
pētniekiem visos profesionālās darbības 
posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei. Starpvalstu un 
starpnozaru mobilitāte, dažādās nozarēs un 
valstīs iegūtās pieredzes atzīšana un 
piemēroti darba apstākļi ir svarīgākie 
elementi Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumā.

Programmu īstenos, sistemātiski veicot 
ieguldījumus cilvēkos, galvenokārt ieviešot 
konsekventu Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, kas paredzēts pētniecēm 
un pētniekiem visos profesionālās darbības 
posmos no sākotnējās pētnieku 
sagatavošanas līdz mūžizglītībai un 
profesionālai izaugsmei. Starpvalstu un 
starpnozaru mobilitāte, dažādās nozarēs un 
valstīs iegūtās pieredzes atzīšana un 
piemēroti darba apstākļi, ievērojot dzimumu 
līdztiesības principu, ir svarīgākie elementi 
Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu 
kopumā.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 12
Pielikums. Ievada 4. rindkopa

Aktīvu uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu, līdzdalību uzskata par ļoti 
nozīmīgu šīs programmas pievienoto 
vērtību. Rūpniecības un akadēmisko aprindu 
sadarbības uzlabošanu pētniecības mācību, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā veicina Marijas Kirī vārdā 
nosaukto pasākumu kopums, turpretim īpaši 
pasākumi ir paredzēti rūpniecības un 
akadēmisko aprindu integrācijai un 
partnerībai.

Aktīvu uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu, līdzdalību uzskata par ļoti 
nozīmīgu šīs programmas pievienoto 
vērtību. Rūpniecības un akadēmisko aprindu 
sadarbības uzlabošanu pētniecības mācību, 
profesionālās izaugsmes un zināšanu 
apmaiņas jomā veicina Marijas Kirī vārdā 
nosaukto pasākumu kopums, turpretim īpaši 
pasākumi ir paredzēti rūpniecības un 
akadēmisko aprindu integrācijai un 
partnerībai, kas veicina jaunu uzņēmumu 
veidošanu un sieviešu uzņēmējdarbību.
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Pamatojums

Vislielākā skaitliskā atšķirība pastāv mazo un vidējo uzņēmumu līmenī, kas neveicina šo 
uzņēmumu, kuros ir augsts sieviešu nodarbinātības īpatsvars, konkurētspēju. Īstenojot 
programmu, šim faktam ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Grozījums Nr. 13
Pielikums. Ievada 5. rindkopa

Starptautiskā dimensija ir svarīga Eiropas 
pētniecības un attīstības cilvēkresursu 
sastāvdaļa, un tā tiks ņemta vērā karjeras 
veidošanā, kā arī stiprinot un bagātinot 
starptautisko sadarbību un piesaistot Eiropai 
pētniecības talantus. Starptautiskā dimensija 
būs iekļauta visos Marijas Kirī vārdā 
nosauktajos pasākumos, un turklāt tā būs arī 
neatkarīgu pasākumu sastāvdaļa.

Starptautiskā dimensija ir svarīga Eiropas 
pētniecības un attīstības cilvēkresursu 
sastāvdaļa, un tā tiks ņemta vērā karjeras 
veidošanā, kā arī stiprinot un bagātinot 
pētnieču un pētnieku starptautisko sadarbību 
un piesaistot Eiropai pētniecības talantus. 
Starptautiskā dimensija būs iekļauta visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos, 
un turklāt tā būs arī neatkarīgu pasākumu 
sastāvdaļa.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 14
Pielikums. Ievada 6. rindkopa

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi. 
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu 
līdzdalību (mērķis ir vismaz 40% sieviešu 
līdzdalības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, 
lai nodrošinātu pētniekiem piemērotu darba 
un personīgās dzīves līdzsvaru un atvieglotu 
pētniecības darbu uzsākšanu pēc 
pārtraukuma. Bez tam gadījumos, kad tas ir 
būtiski, saistībā ar darbībām šajā īpašajā 
programmā tiks ņemti vērā apsvērumi par 
veicamā pētījuma un tā potenciālā 
pielietojuma ētiskajiem, sociālajiem, 
tiesiskajiem un plašākiem kultūras 

Pienācīgi tiks ņemti vērā ilgtspējīgas 
attīstības un dzimumu līdztiesības principi. 
Programmas mērķis ir nodrošināt dzimumu 
vienlīdzību, veicinot vienādas iespējas visos 
Marijas Kirī vārdā nosauktajos pasākumos 
un salīdzinoši novērtējot dzimumu 
līdzdalību (mērķis ir vismaz 40% sieviešu 
līdzdalības). Turklāt tiks noteikti pasākumi, 
lai nodrošinātu pētniecēm un pētniekiem 
piemērotu darba un personīgās dzīves 
līdzsvaru un atvieglotu pētniecības darbu 
uzsākšanu pēc pārtraukuma, ņemot vērā arī 
demogrāfiskās izmaiņas. Bez tam 
gadījumos, kad tas ir būtiski, saistībā ar 
darbībām šajā īpašajā programmā tiks ņemti 
vērā apsvērumi par veicamā pētījuma un tā 
potenciālā pielietojuma ētiskajiem, 
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aspektiem, kā arī zinātnes un tehnoloģiju 
attīstības un paredzamās attīstības sociāli 
ekonomiskā ietekme.

sociālajiem, tiesiskajiem un plašākiem 
kultūras aspektiem, kā arī zinātnes un 
tehnoloģiju attīstības un paredzamās 
attīstības sociāli ekonomiskā ietekme.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 15
Pielikums. Ievada 7. rindkopa

Lai pilnībā izmantotu Eiropas potenciālu un 
padarītu Eiropu pētniekiem pievilcīgāku, 
izmantojot Marijas Kirī vārdā nosaukto 
pasākumu kopumu, tiks radīta sinerģija ar 
citām darbībām gan Kopienas pētniecības 
politikā, gan arī citās Kopienas politikas 
jomās, piemēram, izglītībā, kohēzijā un 
nodarbinātībā. Tāpat ir iecerēts panākt šāda 
veida sinerģiju ar valsts un starptautiskiem 
pasākumiem.

Lai pilnībā izmantotu Eiropas potenciālu un 
padarītu Eiropu pētniecēm un pētniekiem 
pievilcīgāku, izmantojot Marijas Kirī vārdā 
nosaukto pasākumu kopumu, tiks radīta 
sinerģija ar citām darbībām gan Kopienas 
pētniecības politikā, gan arī citās Kopienas 
politikas jomās, nodrošinot dzimumu 
līdztiesības aspekta integrāciju, piemēram, 
izglītībā, kohēzijā un nodarbinātībā. Tāpat ir 
iecerēts panākt šāda veida sinerģiju ar valsts 
un starptautiskiem pasākumiem.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 16
Pielikums. Darbības. Pētnieku sākotnējās apmācības, 1. rindkopa

Šajā pasākumā tiek atbalstīta pētnieku 
sākotnējā apmācība, parasti tas paredzēts 
pētnieku karjeras pirmajiem četriem gadiem, 
pagarinot to par vienu papildu gadu, ja tas 
vajadzīgs sākotnējās apmācības pabeigšanai. 
Izmantojot starptautiskos tīkla mehānismus, 
lai būtisku augstas kvalitātes sākotnējās 
pētnieku apmācības apjoma daļu izvietotu 
gan dalībvalstu un asociēto valstu valsts, gan 
arī privātajā sektorā, ar šo pasākumu 

Šajā pasākumā tiek atbalstīta pētnieku 
sākotnējā apmācība, parasti tas paredzēts 
pētnieku karjeras pirmajiem četriem gadiem, 
pagarinot to par vienu papildu gadu, ja tas 
vajadzīgs sākotnējās apmācības pabeigšanai, 
veicinot abu dzimumu līdzdalības līdzsvaru. 
Izmantojot starptautiskos tīkla mehānismus, 
lai būtisku augstas kvalitātes sākotnējās 
pētnieku apmācības apjoma daļu izvietotu 
gan dalībvalstu un asociēto valstu valsts, gan 
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paredzēts uzlabot pētnieku karjeras iespējas 
abos sektoros, tādējādi piesaistot pētniecībai 
vairāk jauno pētnieku.

arī privātajā sektorā, ar šo pasākumu 
paredzēts uzlabot pētnieku karjeras iespējas 
abos sektoros, tādējādi piesaistot pētniecībai 
vairāk jauno pētnieku.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 17
Pielikums. Darbības. Mūžizglītība un profesionālā izaugsme, 1. rindkopa

Šis pasākums ir paredzēts pieredzējušiem 
pētniekiem dažādos viņu karjeras posmos, 
palielinot viņu individuālo zināšanu 
dažādību, apgūstot daudzdisciplināras un 
starpdisciplināras pētniecības prasmes vai 
gūstot starpnozaru pieredzi. Ir jāpalīdz 
pētniekiem iegūt un/vai nostiprināt vadošu 
neatkarīgu amatu, piemēram, galvenais 
pētnieks, profesors vai cits svarīgs amats 
izglītības jomā vai uzņēmumā. Ar šo 
pasākumu varēs palīdzēt pētniekiem atsākt 
pētniecisko darbību pēc pārtraukuma, vai 
iesaistīt pētniekus pētnieciskajā darbībā 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs, ieskaitot 
viņu izcelsmes valsti, pēc tam, kad ir gūta 
mobilitātes pieredze.

Šis pasākums ir paredzēts pieredzējušiem 
pētniekiem dažādos viņu karjeras posmos, 
palielinot viņu individuālo zināšanu
dažādību, apgūstot daudzdisciplināras un 
starpdisciplināras pētniecības prasmes vai 
gūstot starpnozaru pieredzi. Ir jāpalīdz 
pētniekiem iegūt un/vai nostiprināt vadošu 
neatkarīgu amatu, piemēram, galvenais 
pētnieks, profesors vai cits svarīgs amats 
izglītības jomā vai uzņēmumā. Ar šo 
pasākumu varēs palīdzēt pētniekiem atsākt 
pētniecisko darbību pēc pārtraukuma, vai 
iesaistīt pētniekus pētnieciskajā darbībā 
dalībvalstīs un asociētajās valstīs, ieskaitot 
viņu izcelsmes valsti, pēc tam, kad ir gūta 
mobilitātes pieredze, lai viņiem radītu 
iespēju labāk apvienot ģimenes un darba 
dzīvi un ņemot vērā demogrāfiskās 
izmaiņas.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.

Grozījums Nr. 18
Pielikums. Darbības. Mūžizglītība un profesionālā izaugsme, 2. rindkopa

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pasākums, 
ir jābūt vismaz četru gadu pilna laika

Pētniekiem, uz kuriem attiecas šis pasākums, 
ir jābūt vismaz četru gadu (svītrojums)
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pētnieka darba pieredzei, jo šis pasākums ir 
paredzēts mūžizglītībai un profesionālajai 
izaugsmei, tomēr tiek pieņemts, ka parasti 
pētniekiem ir ilgāka pieredze.

pētnieka darba pieredzei, jo šis pasākums ir 
paredzēts mūžizglītībai un profesionālajai 
izaugsmei, tomēr tiek pieņemts, ka parasti 
pētniekiem ir ilgāka pieredze.

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts var kļūt par pamatu diskriminācijai, kas ir pilnīgā pretrunā ar 
darba un ģimenes dzīves apvienošanas politiku. 

Grozījums Nr. 19
Pielikums. Darbības. Īpaši pasākumi, 1. rindkopa.

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus 
izveidošanu pētniekiem, ir jāievieš 
saskaņotu pasākumu kopums, lai novēsrtu 
šķēršļus mobilitātei un uzlabotu pētnieku 
karjeras iespējas Eiropā. Šo pasākumu 
mērķis jo īpaši ir palielināt ieinteresēto 
personu un pārējās sabiedrības izpratni, cita 
starpā izmantojot arī Marijas Kirī vārdā 
nosauktās balvas, veicināt un atbalstīt 
darbības dalībvalstu līmenī un papildināt 
Kopienas pasākumus.

Lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus 
izveidošanu pētniecēm un pētniekiem, ir 
jāievieš saskaņotu pasākumu kopums, lai 
novēsrtu šķēršļus mobilitātei un uzlabotu 
pētnieku karjeras iespējas Eiropā un radītu 
iespēju apvienot ģimenes un darba dzīvi. Šo 
pasākumu mērķis jo īpaši ir palielināt 
ieinteresēto personu un pārējās sabiedrības 
izpratni, cita starpā izmantojot arī Marijas 
Kirī vārdā nosauktās balvas, veicināt un 
atbalstīt darbības dalībvalstu līmenī un 
papildināt Kopienas pasākumus.

Pamatojums

Tā kā šajā Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pievērst īpašu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspekta integrācijai, nepieciešamības gadījumā ir jāprecizē, ka pasākumi attiecas gan uz 
sievietēm, gan vīriešiem.


