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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

(2) Program ramowy składa się z czterech 
rodzajów działań: międzynarodowej 
współpracy w określonych dziedzinach 
tematycznych („Współpraca”), badań 
inspirowanych przez naukowców 
(„Pomysły”), wspierania kształcenia i 
rozwoju kariery naukowców („Ludzie”) oraz 
wspierania możliwości badawczych 
(„Możliwości”). Działania w ramach części 
„Ludzie” będące działaniami pośrednimi 
należy realizować poprzez niniejszy 
program szczegółowy.

(2) Program ramowy składa się z czterech 
rodzajów działań: międzynarodowej 
współpracy w określonych dziedzinach 
tematycznych („Współpraca”), badań 
inspirowanych przez naukowców-kobiety i 
naukowców („Pomysły”), wspierania 
kształcenia i rozwoju kariery naukowców-
kobiet i naukowców („Ludzie”) oraz 
wspierania możliwości badawczych 
(„Możliwości”). Działania w ramach części 
„Ludzie” będące działaniami pośrednimi 
należy realizować poprzez niniejszy 
program szczegółowy.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7

(7) Wymiar międzynarodowy jest 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie.
Zgodnie z art. 170 Traktatu, w niniejszym 
programie szczegółowym mogą 
uczestniczyć państwa, które zawarły w tym 
celu odpowiednie umowy, oraz na poziomie 
projektów, na zasadzie wzajemnych 
korzyści, podmioty z państw trzecich i 
międzynarodowe organizacje współpracy 
naukowej. Ponadto we wszystkich 
działaniach jak również w szczególnych 
działaniach w ramach niniejszego programu 
szczegółowego mogą uczestniczyć 
indywidualni naukowcy z państw trzecich.

(7) Wymiar międzynarodowy jest 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie.
Zgodnie z art. 170 Traktatu, w niniejszym 
programie szczegółowym mogą 
uczestniczyć państwa, które zawarły w tym 
celu odpowiednie umowy, oraz na poziomie 
projektów, na zasadzie wzajemnych 
korzyści, podmioty z państw trzecich i 
międzynarodowe organizacje współpracy 
naukowej. Ponadto we wszystkich 
działaniach jak również w szczególnych 
działaniach w ramach niniejszego programu 
szczegółowego mogą uczestniczyć 
indywidualni naukowcy i naukowcy-kobiety 
z państw trzecich.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
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problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 8

(8) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu powinny być 
zgodne z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej.

(8) Działania badawcze prowadzone w 
ramach niniejszego programu powinny być 
zgodne z podstawowymi zasadami 
etycznymi, łącznie z tymi, które znalazły 
swój wyraz w Karcie Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej, takimi jak prawo do 
integralności fizycznej, równość mężczyzn i 
kobiet, godzenie życia rodzinnego z 
zawodowym.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Program ramowy powinien 
przyczyniać się do promowania wyboru 
wydziałów naukowych, zwłaszcza 
zachęcając kobiety do bycia obecnymi w 
dyscyplinach naukowych i domenach 
technologicznych.

Uzasadnienie

Należy działać na różnych szczeblach badań (studia, kariera, itp.), aby zmierzać ku 
prawdziwej polityce równości dostępu poprzez rzeczywistą politykę równości szans w 
dziedzinie badań, Poprawka jest związana poza tym z nowym punktem uzasadnienia 13a, 
zaproponowanym przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 13

(13) Podczas realizacji niniejszego programu 
należy zwrócić odpowiednią uwagę na 

(13) Podczas realizacji niniejszego programu 
należy zwrócić odpowiednią uwagę na 
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problematykę płci, jak również, między 
innymi, na warunki pracy, przejrzystość 
rekrutacji oraz rozwój kariery naukowców 
zatrudnionych przy projektach i programach
finansowanych w ramach działań 
niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych.

problematykę płci, z wykorzystaniem
odpowiednich dotacji finansowych, jak 
również, między innymi, na warunki pracy, 
przejrzystość rekrutacji oraz rozwój kariery 
naukowców-kobiet i naukowców 
zatrudnionych przy projektach i programach 
finansowanych w ramach działań 
niniejszego programu, dla których ramy 
odniesienia stanowi zalecenie Komisji z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych obu płci.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn, a także spowodować, aby zasada ta znalazła konkretne 
odzwierciedlenie w dotacjach finansowych.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) W większości krajów europejskich 
liczba kobiet posiadających dyplomy 
szkolnictwa wyższego jest proporcjonalnie 
większa niż mężczyzn. Tymczasem rynek 
pracy w dziedzinie nauk jest zdominowany 
przez mężczyzn: rozbieżność między 
kobietami a mężczyznami w wieku od 20 do 
24 lat, kończącymi studia wyższe, wynosiła 
pięć punktów w 2004 roku1 . W związku z 
tym konieczne jest promowanie obecności 
kobiet na różnych szczeblach w dziedzinie 
badań z zachowaniem zasady integracji 
problematyki płci, chyba że specyficzne 
powody stoją na przeszkodzie.
_____________
1 Sprawozdanie Komisji dla Rady, 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów na temat równości 
kobiet i mężczyzn, 2005 r. 
(COM(2005)0044).
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Uzasadnienie

Należy promować obecność kobiet na wszystkich szczeblach sektora badań, uwzględniając 
fakt, że w niektórych dziedzinach nie jest jeszcze możliwe ścisłe stosowanie polityki równości 
szans z uwagi na nikły procent obecności kobiet.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 14

(14) Niniejszy program jest zgodny z 
dalszym rozwojem i wdrażaniem 
zintegrowanej strategii zasobów ludzkich w 
dziedzinie badań i rozwoju w Europie oraz 
jest podstawą jej dalszego rozwoju i 
wdrażania na podstawie dokumentów 
„Strategia mobilności dla ERA” i 
„Naukowcy w Europejskim Obszarze 
Badawczym”: jeden zawód, wiele karier” 
jak również uwzględnia on konkluzje Rady 
dotyczące zasobów ludzkich w R&D z dnia 
18 kwietnia 2005 r,

(14) Niniejszy program jest zgodny z 
dalszym rozwojem i wdrażaniem 
zintegrowanej strategii zasobów ludzkich w 
dziedzinie badań i rozwoju w Europie oraz 
jest podstawą jej dalszego rozwoju i 
wdrażania na podstawie dokumentów 
„Strategia mobilności dla ERA”, który 
odnośnie zasady równości między 
mężczyznami i kobietami wyraźnie podaje, 
że w Europie potencjalny wkład kobiet w 
dyscypliny naukowe nie jest należycie 
waloryzowany, i „Naukowcy w Europejskim 
Obszarze Badawczym”: jeden zawód, wiele 
karier” jak również uwzględnia on konkluzje 
Rady dotyczące zasobów ludzkich w R&D z 
dnia 18 kwietnia 2005 r,

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala ukierunkować konkretnie obecny program w celu zlikwidowania luk 
stwierdzonych w strategii dotyczącej mobilności opracowanej dla Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej.

Poprawka 8
Artykuł 2

Program szczegółowy wspiera działania w 
ramach części „Ludzie” wzmacniając 
ilościowo i jakościowo potencjał ludzki w 
zakresie badań i technologii w Europie. 
Działania wspierające kształcenie i 
rozwijanie kariery naukowców, zwane 
„działaniami Marie Curie” zostaną 
wzmocnione i większy nacisk zostanie 
położony na kluczowe aspekty rozwijania 
umiejętności i kariery oraz na ściślejsze 

Program szczegółowy wspiera działania w 
ramach części „Ludzie” wzmacniając 
ilościowo i jakościowo potencjał ludzki i 
promując równość dostępu do badań i 
technologii w Europie. Działania 
wspierające kształcenie i rozwijanie kariery 
naukowców-kobiet i naukowców, zwane 
„działaniami Marie Curie” zostaną 
wzmocnione i większy nacisk zostanie 
położony na kluczowe aspekty rozwijania 
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powiązania z systemami krajowymi. umiejętności i kariery oraz na ściślejsze 
powiązania z systemami krajowymi.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 9
Artykuł 6 punkt 3

Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria umożliwią 
ocenę jakościową wnioskodawców 
(naukowców/organizacji) i ocenę ich 
zdolności do dalszego rozwoju, łącznie z, w 
stosownych przypadkach, oceną ich 
zdolności realizacji; ocenę jakości 
zaproponowanej działalności pod kątem 
szkoleń naukowych i/lub transferu wiedzy; 
ocenę wspólnotowej wartości dodanej i 
efektu strukturyzacyjnego zaproponowanej 
działalności pod kątem przyczyniania się do 
realizacji celów programu szczegółowego i 
programu prac. Program prac może 
dokładniej określać lub uzupełniać te 
kryteria i wszystkie wagi i progi.

Program prac określa kryteria oceny 
wniosków dotyczących działań pośrednich 
w ramach systemów finansowania i kryteria 
wyboru projektów. Kryteria umożliwią 
ocenę jakościową wnioskodawców 
(naukowców/organizacji) i ocenę ich 
zdolności do dalszego rozwoju, łącznie z, w 
stosownych przypadkach, oceną ich 
zdolności realizacji; ocenę jakości 
zaproponowanej działalności pod kątem 
szkoleń naukowych i/lub transferu wiedzy; 
ocenę wspólnotowej wartości dodanej i 
efektu strukturyzacyjnego zaproponowanej 
działalności pod kątem przyczyniania się do 
realizacji celów programu szczegółowego i 
programu prac oraz urzeczywistnienia 
zasady równości między kobietami i 
mężczyznami. Program prac może 
dokładniej określać lub uzupełniać te 
kryteria i wszystkie wagi i progi.

Uzasadnienie

Spójna z punktem uzasadnienia 13 projektu Komisji.

Poprawka 10
Załącznik, wprowadzenie, ustęp 1

O przewadze w nauce i technologii świadczą 
m.in. ilość i jakość zasobów ludzkich. 
Ogólnym celem strategicznym niniejszego 
programu jest zwiększenie atrakcyjności 
Europy dla naukowców. Jest to warunek 

O przewadze w nauce i technologii świadczą 
m.in. ilość i jakość zasobów ludzkich. 
Ogólnym celem strategicznym niniejszego 
programu jest zwiększenie atrakcyjności 
Europy dla naukowców-kobiet i 
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wstępny dla zwiększenia możliwości i 
osiągnięć Europy w badaniach naukowych i 
rozwoju technologicznym oraz konsolidacji i 
dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Aby zrealizować ten cel, w całej 
Europie należy dążyć do osiągnięcia 
znacznego efektu strukturyzującego 
organizację, skuteczność i jakość kształcenia 
naukowców, aktywny rozwój kariery 
naukowców, dzielenie się wiedzą w 
otoczeniu naukowców między sektorami i 
organizacjami badawczymi oraz silne 
zaangażowanie kobiet w badania i rozwój.

naukowców. Jest to warunek wstępny dla 
zwiększenia możliwości i osiągnięć Europy 
w badaniach naukowych i rozwoju 
technologicznym oraz konsolidacji i 
dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Aby zrealizować ten cel, w całej 
Europie należy dążyć do osiągnięcia 
znacznego efektu strukturyzującego 
organizację, skuteczność i jakość kształcenia 
naukowców, aktywny rozwój kariery 
naukowców-kobiet i naukowców, dzielenie 
się wiedzą w otoczeniu naukowców-kobiet i 
naukowców między sektorami i 
organizacjami badawczymi oraz silne 
zaangażowanie kobiet w badania i rozwój, 
promując godzenie życia rodzinnego z 
zawodowym.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 11
Załącznik, wprowadzenie, ustęp 2

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców na 
wszystkich szczeblach ich kariery, od 
początkowego kształcenia naukowców do 
rozwoju kariery i kształcenia przez całe 
życie. Kluczowymi elementami wszystkich 
„działań Marie Curie” są mobilność, 
zarówno międzynarodowa jak i 
międzysektorowa, uznawanie nabytych 
doświadczeń w różnych sektorach i krajach 
oraz odpowiednie warunki pracy.

Program będzie realizowany poprzez 
systematyczne inwestycje na rzecz ludzi, 
głównie poprzez spójny zestaw „działań 
Marii Curie”, mających na celu rozwijanie 
umiejętności i kompetencji naukowców-
kobiet i naukowców na wszystkich 
szczeblach ich kariery, od początkowego 
kształcenia naukowców do rozwoju kariery i 
kształcenia przez całe życie. Kluczowymi 
elementami wszystkich „działań Marie 
Curie” są mobilność, zarówno 
międzynarodowa jak i międzysektorowa, 
uznawanie nabytych doświadczeń w różnych 
sektorach i krajach oraz odpowiednie 
warunki pracy z uwzględnieniem zasady 
równości płci.
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 12
Załącznik, wprowadzenie, ustęp 4

Znaczny udział przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, jest 
uznawany za kluczową wartość dodaną 
niniejszego programu. „Działania Marie-
Curie” będą wspierać intensyfikację 
współpracy między przemysłem a 
uczelniami wyższymi na płaszczyźnie 
kształcenia naukowców, rozwoju kariery i 
dzielenia się wiedzą, podczas gdy jedno 
szczegółowe działanie będzie 
ukierunkowane na partnerstwa i ścieżki 
rozwoju między przemysłem i uczelniami 
wyższymi.

Znaczny udział przedsiębiorstw, w tym 
małych i średnich przedsiębiorstw, jest 
uznawany za kluczową wartość dodaną 
niniejszego programu. „Działania Marie-
Curie” będą wspierać intensyfikację 
współpracy między przemysłem a 
uczelniami wyższymi na płaszczyźnie 
kształcenia naukowców, rozwoju kariery i 
dzielenia się wiedzą, podczas gdy jedno 
szczegółowe działanie będzie 
ukierunkowane na partnerstwa i ścieżki 
rozwoju między przemysłem i uczelniami 
wyższymi, a także zachęcało do tworzenia 
nowych przedsiębiorstw i rozwijania ducha 
przedsiębiorczości wśród kobiet.

Uzasadnienie

Przepaść cyfrowa jest szczególnie odczuwalna w świecie małych i średnich przedsiębiorstw, 
co nie ułatwia konkurencyjności tych przedsiębiorstw, zatrudniających dużą liczbę kobiet. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt w ramach wdrażania programu.

Poprawka 13
Załącznik, wprowadzenie, ustęp 5

Wymiar międzynarodowy, będący 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie, 
zostanie uwzględniony w kontekście 
rozwoju kariery, jak również w kontekście 
wzmocnienia i wzbogacenia współpracy 
międzynarodowej naukowców i 
przyciągnięcia utalentowanych naukowców 
do Europy. Wymiar międzynarodowy 
zostanie włączony do wszystkich „działań 
Marie Curie” i będzie również przedmiotem 

Wymiar międzynarodowy, będący 
podstawowym elementem zasobów ludzkich 
w dziedzinie badań i rozwoju w Europie, 
zostanie uwzględniony w kontekście 
rozwoju kariery, jak również w kontekście 
wzmocnienia i wzbogacenia współpracy 
międzynarodowej naukowców-kobiet i 
naukowców i przyciągnięcia utalentowanych 
naukowców do Europy. Wymiar 
międzynarodowy zostanie włączony do 
wszystkich „działań Marie Curie” i będzie 
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niezależnych działań. również przedmiotem niezależnych działań.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 14
Załącznik, wprowadzenie, ustęp 6

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom odpowiednią 
równowagę miedzy życiem zawodowym a 
prywatnym, a także w sposób ułatwiający im 
wznowienie kariery naukowej po przerwie. 
Ponadto w stosownych przypadkach 
działania w ramach niniejszego programu 
szczegółowego uwzględnią aspekty etyczne, 
społeczne, prawne i szersze aspekty 
kulturowe związane z badaniami, które będą 
prowadzone, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

W odpowiedni sposób zostaną uwzględnione 
zasada zrównoważonego rozwoju i zasada 
równości mężczyzn i kobiet. Celem 
programu jest zapewnienie włączenia 
problematyki płci poprzez popieranie 
równych szans mężczyzn i kobiet we 
wszystkich „działaniach Marie Curie” i 
porównywanie udziału naukowców obu płci 
(wyznaczony cel: przynajmniej 40 % 
uczestniczących kobiet). Dodatkowo 
działania będą zaprojektowane w sposób 
zapewniający naukowcom-kobietom i 
naukowcom odpowiednią równowagę 
miedzy życiem zawodowym a prywatnym, a 
także w sposób ułatwiający im wznowienie 
kariery naukowej po przerwie, 
uwzględniając również ewolucję 
demograficzną. Ponadto w stosownych 
przypadkach działania w ramach niniejszego 
programu szczegółowego uwzględnią 
aspekty etyczne, społeczne, prawne i szersze 
aspekty kulturowe związane z badaniami, 
które będą prowadzone, i ich potencjalnymi 
zastosowaniami, jak również wpływ 
społeczno-gospodarczy rozwoju i 
prognozowania naukowego i technicznego.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 15
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Załącznik, wprowadzenie, ustęp 7

W celu pełnego wykorzystania 
europejskiego potencjału w zakresie 
zwiększenia atrakcyjności Europy dla 
naukowców, „działania Marie Curie” 
stworzą konkretne synergie z innymi 
działaniami zarówno w ramach 
wspólnotowej polityki w dziedzinie badań, 
jak również z innymi działaniami 
prowadzonymi w ramach wspólnotowych 
polityk, np. edukacji, spójności i 
zatrudnienia. Będzie się także dążyć do 
osiągnięcia tego rodzaju synergii z 
działaniami prowadzonymi na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.

W celu pełnego wykorzystania 
europejskiego potencjału w zakresie 
zwiększenia atrakcyjności Europy dla 
naukowców-kobiet i naukowców, „działania 
Marie Curie” stworzą konkretne synergie z 
innymi działaniami zarówno w ramach 
wspólnotowej polityki w dziedzinie badań, 
jak również z innymi działaniami 
prowadzonymi w ramach wspólnotowych 
polityk, z zagwarantowaniem włączenia 
problematyki płci, np. edukacji, spójności i 
zatrudnienia. Będzie się także dążyć do 
osiągnięcia tego rodzaju synergii z 
działaniami prowadzonymi na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 16
Załącznik, Działania, Początkowe kształcenie naukowców, ustęp 1

Działanie to wspiera początkowe kształcenie 
naukowców, zwykle ukierunkowane na 
pierwsze cztery lata kariery naukowców i 
maksymalnie jeden dodatkowy rok, jeżeli 
jest to konieczne do ukończenia 
początkowego kształcenia. Celem działania 
jest poprawa perspektyw rozwoju 
zawodowego naukowców w sektorze 
publicznym i prywatnym oraz zwiększenie 
tym samym atrakcyjności karier naukowych 
w oczach młodych naukowców poprzez 
ponadnarodowy mechanizm sieciowy, 
ukierunkowany na strukturyzację wysokiej 
jakości możliwości Państw Członkowskich i 
państw stowarzyszonych w zakresie 
początkowego kształcenia naukowców w 
obu sektorach. 

Działanie to wspiera początkowe kształcenie 
naukowców, zwykle ukierunkowane na 
pierwsze cztery lata kariery naukowców i 
maksymalnie jeden dodatkowy rok, jeżeli 
jest to konieczne do ukończenia 
początkowego kształcenia, promując 
jednocześnie równowagę udziału obu płci.
Celem działania jest poprawa perspektyw 
rozwoju zawodowego naukowców w 
sektorze publicznym i prywatnym oraz 
zwiększenie tym samym atrakcyjności karier 
naukowych w oczach młodych naukowców 
poprzez ponadnarodowy mechanizm 
sieciowy, ukierunkowany na strukturyzację 
wysokiej jakości możliwości Państw 
Członkowskich i państw stowarzyszonych w 
zakresie początkowego kształcenia 
naukowców w obu sektorach.
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 17
Załącznik, Działania, Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery, ustęp 1

Działanie to jest ukierunkowane na 
doświadczonych naukowców znajdujących 
się na różnym etapie kariery i ma na celu 
zwiększenie dywersyfikacji ich 
indywidualnych kompetencji poprzez 
zdobywanie wielo- i interdyscyplinarnych 
umiejętności lub międzysektorowych 
doświadczeń. Celem jest wspieranie 
naukowców w osiąganiu i/lub wzmacnianiu 
wiodącej niezależnej pozycji np. głównych 
naukowców, profesorów lub innych osób 
pełniących ważne funkcje w szkolnictwie 
lub przedsiębiorstwie. Chodzić będzie także 
o pomoc naukowcom we wznowieniu 
kariery naukowej po przerwie i reintegrację 
naukowców w działalność naukową w 
Państwach Członkowskich i państwach 
stowarzyszonych, w tym również w ich 
kraju pochodzenia, po pobycie za granicą.

Działanie to jest ukierunkowane na 
doświadczonych naukowców znajdujących 
się na różnym etapie kariery i ma na celu 
zwiększenie dywersyfikacji ich 
indywidualnych kompetencji poprzez 
zdobywanie wielo- i interdyscyplinarnych 
umiejętności lub międzysektorowych 
doświadczeń. Celem jest wspieranie 
naukowców w osiąganiu i/lub wzmacnianiu 
wiodącej niezależnej pozycji np. głównych 
naukowców, profesorów lub innych osób 
pełniących ważne funkcje w szkolnictwie 
lub przedsiębiorstwie. Chodzić będzie także 
o pomoc naukowcom we wznowieniu 
kariery naukowej po przerwie i reintegrację 
naukowców w działalność naukową w 
Państwach Członkowskich i państwach 
stowarzyszonych, w tym również w ich 
kraju pochodzenia, po pobycie za granicą, 
aby umożliwić im lepsze godzenie życia 
rodzinnego z zawodowym i z 
uwzględnieniem ewolucji demograficznej.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.

Poprawka 18
Załącznik, Działania, Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery, ustęp 2

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 
cztery lata doświadczenia w dziedzinie 
badań naukowych w pełnym wymiarze 

Naukowcy, do których skierowane jest to 
działanie powinni posiadać co najmniej 
cztery lata doświadczenia w dziedzinie 
badań naukowych (skreślenie). Ponieważ 
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godzin. Ponieważ działanie jest 
ukierunkowane na kształcenie przez całe 
życie i rozwój kariery, oczekuje się, że 
naukowcy będą posiadać dłuższe 
doświadczenie.

działanie jest ukierunkowane na kształcenie 
przez całe życie i rozwój kariery, oczekuje 
się, że naukowcy będą posiadać dłuższe 
doświadczenie.

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję tekst może prowadzić do dyskryminacji sprzecznej z polityką 
umożliwiającą godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Poprawka 19
Załącznik, Działania, Działania szczególne, ustęp 1

W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców 
musi zostać zrealizowany spójny zestaw 
działań towarzyszących, tak aby usunąć 
przeszkody w mobilności i wzmocnić 
możliwości zawodowe naukowców w 
Europie. Celem tych działań będzie w 
szczególności zwiększenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa, w 
tym poprzez przyznawanie nagród „Marie 
Curie”, pobudzenie i wspieranie działań na 
poziomie Państw Członkowskich i 
uzupełnianie działań na poziomie 
Wspólnoty.

W celu wsparcia utworzenia prawdziwego 
europejskiego rynku pracy dla naukowców-
kobiet i naukowców musi zostać 
zrealizowany spójny zestaw działań 
towarzyszących, tak aby usunąć przeszkody 
w mobilności i wzmocnić możliwości 
zawodowe naukowców w Europie oraz 
umożliwić godzenie życia rodzinnego z 
zawodowym. Celem tych działań będzie w 
szczególności zwiększenie świadomości 
zainteresowanych stron i społeczeństwa, w 
tym poprzez przyznawanie nagród „Marie 
Curie”, pobudzenie i wspieranie działań na
poziomie Państw Członkowskich i 
uzupełnianie działań na poziomie 
Wspólnoty.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji zakłada zwrócenie szczególnej uwagi na włączenie 
problematyki płci, należy uściślać wtedy, kiedy to konieczne, że działalność obejmuje zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn.


