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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Štruktúra rámcového programu 
pozostáva zo štyroch typoch činností: 
nadnárodná spolupráca na témach 
vyplývajúcich z príslušných politík 
(„Spolupráca”), bádateľský výskum 
vychádzajúci z iniciatívy výskumného 
spoločenstva („Myšlienky”), podpora 
odborného vzdelávania a profesionálneho 
rastu výskumných pracovníkov („Ľudia”) a 
podpora výskumných kapacít („Kapacity”). 
V tomto osobitnom programe by sa mali 
realizovať činnosti súvisiace s nepriamymi 
akciami, uvedené v rámci programu 
„Ľudia“.

(2) Štruktúra rámcového programu 
pozostáva zo štyroch typov činností:  
nadnárodná spolupráca na témach 
vyplývajúcich z príslušných politík 
(„Spolupráca”), bádateľský výskum 
vychádzajúci z iniciatívy spoločenstva 
výskumných pracovníčok a výskumných 
pracovníkov (“Myšlienky”), podpora 
odborného vzdelávania a profesionálneho 
rastu jednotlivých výskumných 
pracovníčok a výskumných pracovníkov 
(“Ľudia”) a podpora výskumných kapacít 
(„Kapacity”). V tomto osobitnom programe 
by sa mali realizovať činnosti súvisiace s 
nepriamymi akciami, uvedené v rámci 
programu „Ľudia“.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Charakteristickou črtou ľudských 
zdrojov v oblasti európskeho výskumu a 
vývoja je ich medzinárodný rozmer. Ako sa 
uvádza v článku 170 Zmluvy, tento osobitný 
program je otvorený pre krajiny, ktoré v 
tomto zmysle uzavreli potrebné zmluvy, 
avšak na projektovej úrovni, s prihliadnutím 
na vzájomnú prospešnosť, je otvorený aj pre 
subjekty z tretích krajín a medzinárodné 
organizácie zaoberajúce sa spoluprácou 
v oblasti vedy. Okrem toho sú všetky akcie, 
ako aj špecializované akcie v tomto 
osobitnom programe otvorené aj pre 
jednotlivých výskumníkov z tretích krajín.

Charakteristickou črtou ľudských zdrojov v 
oblasti európskeho výskumu a vývoja je ich 
medzinárodný rozmer. Ako sa uvádza v 
článku 170 Zmluvy, tento osobitný program 
je otvorený pre krajiny, ktoré v tomto 
zmysle uzavreli potrebné zmluvy, avšak na 
projektovej úrovni, s prihliadnutím na 
vzájomnú prospešnosť, je otvorený aj pre 
subjekty z tretích krajín a medzinárodné 
organizácie zaoberajúce sa spoluprácou 
v oblasti vedy.Okrem toho sú všetky akcie, 
ako aj špecializované akcie v tomto 
osobitnom programe otvorené aj pre 
jednotlivých výskumníkov a výskumníčky z 
tretích krajín.
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Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8

(8) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali byť v súlade so 
základnými etickými princípmi vrátane tých, 
ktoré sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie.

(8) Výskumné činnosti vykonané v rámci 
tohto programu by mali byť v súlade so 
základnými etickými princípmi vrátane tých, 
ktoré sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie, ako napríklad právo na 
nedotknuteľnosť osoby, rovnosť žien a 
mužov alebo zosúladenie rodinného života 
a kariéry.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9a (nové)

(9a) Rámcový program by mal prispievať k 
podpore výberu vedeckých fakúlt, najmä 
stimulovaním zastúpenia žien vo vedeckých 
disciplínach a technologických oblastiach.

Odôvodnenie

Je potrebné konať na rôznych úrovniach výskumu (štúdium, kariéra atď.), aby sa dosiahla
reálna politika rovnakého prístupu, ktorá umožňuje reálnu politiku rovnakých príležitostí v 
sektore výskumu . Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa okrem iného vzťahuje na nové
odôvodnenie 13a návrhu navrhovateľky stanoviska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 13

(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť 

(13) Pri realizácii tohto programu treba 
venovať adekvátnu pozornosť 
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rovnoprávnosti pohlaví a okrem iného aj 
pracovným podmienkam, transparentnosti 
náborových procesov a profesionálnemu 
rastu výskumných pracovníkov 
angažovaných v rámci projektov a 
programov financovaných v súvislosti s 
akciami tohto programu, na ktorý sa 
vzťahuje referenčný rámec odporúčania 
Komisie z 11. marca 2005 o Európskej 
charte pre výskumných pracovníkov a o 
pravidlách náboru výskumných 
pracovníkov.

rovnoprávnosti pohlaví a primeraným 
finančným dotáciám, a okrem iného aj 
pracovným podmienkam, transparentnosti 
náborových procesov a profesionálnemu 
rastu výskumných pracovníčok a 
výskumných pracovníkov angažovaných 
v rámci projektov a programov 
financovaných v súvislosti s akciami tohto 
programu, na ktorý sa vzťahuje referenčný 
rámec odporúčania Komisie z 11. marca 
2005 o Európskej charte pre výskumných 
pracovníkov a o pravidlách náboru 
výskumných pracovníčok a výskumných 
pracovníkov.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov, a tiež zabezpečiť, aby sa tento princíp konkrétne odrazil na finančných dotáciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 13a (nové)

(13 a) Vo väčšine európskych štátov 
prevažuje pomerný počet  vysokoškolsky 
vzdelaných žien nad počtom vysokoškolsky 
vzdelaných mužov. Napriek tomu však  na 
pracovnom trhu v oblasti vedy prevláda 
zastúpenie mužov: rozdiel medzi ženami a 
mužmi, ktorí vo veku 20 - 24 rokov 
dosiahnu vyššie vzdelanie, predstavoval  v 
roku 2004 5 percentuálnych bodov.1 V 
oblasti výskumu je preto potrebné 
podporovať zastúpenie žien na rôznych 
úrovniach s ohľadom na rovnosť pohlaví s 
výnimkou špecifických dôvodov .
_____________
1 Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov o rovnosti žien a mužov v roku 2005 
KOM(2005)0044.
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Odôvodnenie

Je potrebné podporovať zastúpenie žien na všetkých úrovniach  sektoru výskumu berúc do 
úvahy, že v niektorých oblastiach nie je vôbec možné uplatňovať dôslednú  politiku rovnosti 
príležitostí s ohľadom na nízke percento zastúpenia žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 14

(14) Tento program je v zhode s 
integrovanou stratégiou ľudských zdrojov vo 
výskume a vývoji v Európe založenou na 
programoch „Stratégia mobility pre ERA“ a 
„Výskumníci pracovníci v ERA: jedna 
profesia, viacero povolaní“, pričom 
naznačuje ďalší vývoj a realizáciu tejto 
stratégie s prihliadnutím na závery Rady z 
18. apríla 2005 týkajúce sa ľudských zdrojov 
v oblasti výskumu a vývoja.

(14) Tento program je v zhode s 
integrovanou stratégiou ľudských zdrojov vo 
výskume a vývoji v Európe založenou na 
programoch „Stratégia mobility pre ERA”,
ktorý s ohľadom na zásadu rovnosti žien a 
mužov výslovne poukazuje na to, že 
potenciálny prínos žien do vedeckých 
disciplín sa v Európe nedoceňuje, a 
„Výskumní pracovníci v ERA: jedna 
profesia, viacero povolaní“, pričom 
naznačuje ďalší vývoj a realizáciu tejto 
stratégie s prihliadnutím na závery Rady z 
18. apríla 2005 týkajúce sa ľudských zdrojov 
v oblasti výskumu a vývoja.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je konkrétne zamerať súčasný program 
s cieľom vyplniť medzery v Stratégii mobility pre Európsky výskumný priestor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2

Osobitný program podporuje činnosti 
vzťahujúce sa na program „Ľudia” a 
kvantitatívne a kvalitatívne posilňuje ľudský 
potenciál vo výskume a technike v Európe. 
Činnosti na podporu vzdelávania 
a profesionálneho rastu výskumných 
pracovníkov označované ako akcie „Marie 
Curie“ sa zintenzívnia a vo výraznejšej 
miere zamerajú na kľúčové aspekty rozvoja 
schopností a profesionálneho rastu 
pracovníkov a na posilnenie prepojení 
s vnútroštátnymi systémami. Ciele a 
všeobecná charakteristika týchto činností sú 

Osobitný program podporuje činnosti 
vzťahujúce sa na program „Ľudia” a 
kvantitatívne a kvalitatívne posilňuje ľudský 
potenciál a podporuje rovnaký prístup k 
oblasti výskumu a techniky v Európe. 
Činnosti na podporu vzdelávania 
a profesionálneho rastu výskumných 
pracovníčok a výskumných pracovníkov 
označované ako akcie „Marie Curie“ sa 
zintenzívnia a vo výraznejšej miere zamerajú 
na kľúčové aspekty rozvoja schopností 
a profesionálneho rastu pracovníkov a na 
posilnenie prepojení s vnútroštátnymi 
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uvedené v prílohe. systémami. Ciele a všeobecná 
charakteristika týchto činností sú uvedené v 
prílohe.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 6 bod 3

V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie patriace do príslušných 
systémov financovania a vyberajú projekty. 
Na základe týchto kritérií sa hodnotia 
kvalitatívne aspekty navrhovateľov 
(výskumných pracovníkov/organizácií) a ich 
potenciál ďalšieho napredovania prípadne aj 
vrátane ich realizačnej kapacity, kvalita 
navrhovanej činnosti v rámci vedeckého 
odborného vzdelávania a/alebo prenosu 
vedomostí, význam prínosu pre 
Spoločenstvo a štrukturálny účinok 
navrhovanej činnosti v zmysle prínosu k 
cieľom osobitného programu a pracovného 
programu. Tieto kritériá a akékoľvek 
opravné koeficienty a prahové hodnoty 
možno ďalej špecifikovať alebo doplniť v 
pracovnom programe.

V pracovnom programe sa špecifikujú 
kritériá, podľa ktorých sa hodnotia návrhy 
na nepriame akcie patriace do príslušných 
systémov financovania a vyberajú projekty. 
Na základe týchto kritérií sa hodnotia 
kvalitatívne aspekty navrhovateľov 
(výskumných pracovníkov/organizácií) a ich 
potenciál ďalšieho napredovania prípadne aj 
vrátane ich realizačnej kapacity, kvalita 
navrhovanej činnosti v rámci vedeckého 
odborného vzdelávania a/alebo prenosu 
vedomostí, význam prínosu pre 
Spoločenstvo a štrukturálny účinok 
navrhovanej činnosti v zmysle prínosu k 
cieľom osobitného programu a pracovného 
programu a uplatňovanie zásady rovnosti 
žien a mužov. Tieto kritériá a akékoľvek 
opravné koeficienty a prahové hodnoty 
možno ďalej špecifikovať alebo doplniť v 
pracovnom programe.

Odôvodnenie

V súlade s odôvodnením 13 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha úvod odsek 1

Jednou z hlavných konkurenčných predností 
vo vede a technike je množstvo a kvalita 
ľudských zdrojov. Nevyhnutným 
predpokladom rastúcej európskej kapacity a 

Jednou z hlavných konkurenčných predností 
vo vede a technike je množstvo a kvalita 
ľudských zdrojov. Nevyhnutným 
predpokladom rastúcej európskej kapacity a 
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výkonnosti v oblasti výskumu a technického 
rozvoja, konsolidácie a ďalšieho rozvoja 
Európskeho výskumného priestoru a 
celkovým strategickým cieľom tohto 
programu je zvýšiť príťažlivosť Európy pre 
výskumných pracovníkov. Tento cieľ možno 
dosiahnuť významnou štrukturalizáciou 
v rámci organizácie, realizácie a kvality 
odborného vzdelávania vo výskume, 
aktívneho kariérneho vývoja výskumných 
pracovníkov, odovzdávania vedomostí 
prostredníctvom výskumných pracovníkov 
medzi sektormi a výskumnými 
organizáciami a výraznej účasti žien vo 
výskume a vývoji.

výkonnosti v oblasti výskumu a technického 
rozvoja, konsolidácie a ďalšieho rozvoja 
Európskeho výskumného priestoru a 
celkovým strategickým cieľom tohto 
programu je zvýšiť príťažlivosť Európy pre 
výskumné pracovníčky a výskumných 
pracovníkov. Tento cieľ možno dosiahnuť 
významnou štrukturalizáciou v rámci 
organizácie, realizácie a kvality odborného 
vzdelávania vo výskume, aktívneho 
kariérneho vývoja výskumných pracovníčok 
a výskumných pracovníkov, odovzdávania 
vedomostí prostredníctvom výskumných 
pracovníčok a výskumných pracovníkov 
medzi sektormi a výskumnými 
organizáciami a výraznej účasti žien vo 
výskume a vývoji podporujúc zosúladenie 
rodinného života s kariérou.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha úvod odsek 2

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumných 
pracovníkov, vrátane rozvoja ich schopností 
a kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok.

Tento program sa bude realizovať pomocou 
systematických investícií vynaložených do 
ľudských zdrojov, predovšetkým 
prostredníctvom koherentného súboru „akcií 
Marie Curie”, so zameraním na výskumné 
pracovníčky a výskumných pracovníkov, 
vrátane rozvoja ich schopností a 
kompetencií vo všetkých štádiách kariéry, 
počnúc základným odborným vzdelávaním 
vo výskume až po rozvoj kariéry a 
celoživotné vzdelávanie. Kľúčovými 
prvkami celého súboru „akcií Marie Curie” 
sú nadnárodná a medzisektorová mobilita, 
uznávanie skúseností nadobudnutých v 
rôznych sektoroch a krajinách, ako aj 
zabezpečovanie adekvátnych pracovných 
podmienok s ohľadom na zásadu rovnosti 
pohlaví.
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Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha úvod odsek 4

Intenzívna účasť podnikov, vrátane malých a 
stredných podnikov, sa považuje za 
rozhodujúcu pridanú hodnotu tohto 
programu. „Akciami Marie Curie” 
podporujú rozvoj spolupráce medzi 
priemyselnou a akademickou sférou v 
zmysle vzdelávania vo výskume, rozvoja 
kariéry a sprostredkovania vedomostí, 
pričom sa osobitná pozornosť zameriava na 
prepojenia a partnerstvá medzi priemyselnou 
a akademickou sférou.

Intenzívna účasť podnikov, vrátane malých a 
stredných podnikov, sa považuje za 
rozhodujúcu pridanú hodnotu tohto 
programu. Akcie Marie Curie” podporujú 
rozvoj spolupráce medzi priemyselnou a 
akademickou sférou v zmysle vzdelávania 
vo výskume, rozvoja kariéry a výmeny 
poznatkov, pričom sa osobitná pozornosť 
zameriava na prepojenia a partnerstvá medzi 
priemyselnou a akademickou sférou a 
podporuje sa vznik nových podnikov a 
inovácie žien - podnikateliek.

Odôvodnenie

Táto digitálna priepasť je citeľná najmä vo sfére MSP, čo práve neprispieva ku 
konkurencieschopnosti MSP s vysokým zastúpením žien. Na túto tému sa musí brať osobitný 
ohľad počas realizácie tohto programu .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha úvod odsek 5

Program sa bude zameriavať na 
medzinárodný rozmer ako základný 
komponent ľudských zdrojov vo výskume a 
vývoji v Európe, pokiaľ ide o rozvoj kariéry, 
ako aj posilnenie a obohatenie 
medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
výskumných pracovníkov a prilákanie 
vedeckých talentov do Európy. 
Medzinárodný rozmer sa premietne do 
celého súboru „akcií Marie Curie” a okrem 
toho bude predmetom samostatných akcií.

Program sa bude zameriavať na 
medzinárodný rozmer ako základný 
komponent ľudských zdrojov vo výskume a 
vývoji v Európe, pokiaľ ide o rozvoj kariéry, 
ako aj posilnenie a obohatenie 
medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
výskumných pracovníčok a výskumných 
pracovníkov a prilákanie vedeckých talentov 
do Európy. Medzinárodný rozmer sa 
premietne do celého súboru „akcií Marie 
Curie” a okrem toho bude predmetom 
samostatných akcií.
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Odôvodnenie

Keďže návrh Komisie zamýšľa venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti pohlaví, je podľa 
potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha úvod odsek 6

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
zabezpečiť, aby výskumní pracovníci mohli 
dosiahnuť primeranú 
vyváženosť pracovného a mimopracovného 
života, a zároveň prispieť k uľahčeniu 
obnovenia vedeckej kariéry po jej prerušení. 
Okrem toho sa v rámci tohto programu budú 
v relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi a 
širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého a 
technického rozvoja a predvídaného vývoja 
v tejto oblasti.

Primerane sa zohľadnia zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a rovnosti pohlaví. 
Cieľom programu je zabezpečiť hlavné 
smerovanie v oblasti zabezpečovania 
rovnoprávnosti pohlaví podporovaním 
rovnakých príležitostí v rámci „akcií Marie 
Curie” a porovnávacou analýzou rodovej 
účasti (cieľom je najmenej 40-percentná 
účasť žien). Okrem toho bude cieľom akcií 
zabezpečiť, aby výskumné pracovníčky a 
výskumní pracovníci mohli dosiahnuť 
primeranú vyváženosť pracovného 
a mimopracovného života, a zároveň 
prispieť k uľahčeniu obnovenia vedeckej 
kariéry po jej prerušení, berúc okrem iného 
do úvahy dôležitosť demografických zmien.
Okrem toho sa v rámci tohto programu budú 
v relevantných prípadoch riešiť aj otázky 
spojené s etickými, sociálnymi, právnymi a 
širšími kultúrnymi aspektmi plánovaného 
výskumu a jeho potenciálneho uplatnenia, 
ako aj otázky súvisiace so sociálno-
ekonomickými dosahmi vedeckého a 
technického rozvoja a predvídaného vývoja 
v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha úvod odsek 7

V záujme úplného využitia potenciálu 
Európy s cieľom zatraktívniť ju pre 

V záujme úplného využitia potenciálu 
Európy s cieľom zatraktívniť ju pre 
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výskumných pracovníkov zabezpečia „akcie 
Marie Curie” konkrétnu súčinnosť s inými 
akciami v rámci výskumnej politiky 
Spoločenstva, ako aj s akciami v rámci iných 
politík Spoločenstva, ktoré napríklad súvisia 
so vzdelávaním, kohéziou a 
zamestnanosťou. O takéto súčinnosti sa 
program bude usilovať aj s akciami na 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

výskumné pracovníčky a výskumných 
pracovníkov zabezpečia „akcie Marie Curie” 
konkrétnu súčinnosť s inými akciami v 
rámci výskumnej politiky Spoločenstva, ako 
aj  s akciami v rámci iných politík 
Spoločenstva so zárukou zahrnutia otázky 
rovnosti pohlaví, ktoré napríklad súvisia so 
vzdelávaním, kohéziou a zamestnanosťou. O 
takéto súčinnosti sa program bude usilovať 
aj s akciami na vnútroštátnej a 
medzinárodnej úrovni.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha, Činnosti, Úvodné vzdelávanie výskumných pracovníkov, odsek 1

V rámci tejto akcie sa podporuje úvodné 
vzdelávanie výskumných pracovníkov 
obvykle zamerané na obdobie prvých 
štyroch rokov kariéry výskumných 
pracovníkov, ktoré sa môže predĺžiť najviac 
o jeden rok v prípade potreby ukončenia 
úvodného vzdelávania. Cieľom tejto akcie je 
zlepšiť kariérne vyhliadky výskumných 
pracovníkov vo verejnom, ako aj v 
súkromnom sektore vytváraním 
nadnárodných sietí s cieľom zaviesť 
štruktúry kapacít kvalitného úvodného 
vzdelávania vo výskume vo všetkých 
členských štátoch a pridružených krajinách 
v oboch uvedených sektoroch, a tak zvýšiť 
príťažlivosť výskumnej kariéry pre mladých 
výskumných pracovníkov.

V rámci tejto akcie sa podporuje úvodné 
vzdelávanie výskumných pracovníkov,
obvykle obdobie prvých štyroch rokov 
kariéry výskumných pracovníkov, a v 
prípade potreby ešte jeden rok navyše 
zameraný na ukončenie  úvodného 
vzdelávania, pričom sa bude dbať na 
vyvážené zastúpenie oboch pohlaví. Cieľom 
tejto akcie je zlepšiť kariérne vyhliadky 
výskumných pracovníkov vo verejnom, ako 
aj v súkromnom sektore vytváraním 
nadnárodných sietí s cieľom zaviesť 
štruktúry kapacít kvalitného úvodného 
vzdelávania vo výskume vo všetkých 
členských štátoch a pridružených krajinách 
v oboch uvedených sektoroch, a tak zvýšiť 
príťažlivosť výskumnej kariéry pre mladých 
výskumných pracovníkov.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha, Činnosti, Celoživotné odborné vzdelávanie a rozvíjanie kariéry, odsek 1

Táto akcia je určená pre skúsených 
výskumných pracovníkov v rozličných 
štádiách ich kariéry a zameriava sa na 
zvyšovanie diverzifikácie ich individuálneho 
potenciálu v zmysle nadobudnutia multi-
alebo interdisciplinárnych schopností alebo 
získania medzisektorových skúseností. 
Cieľom je podporiť výskumných 
pracovníkov pri dosahovaní a/alebo 
upevňovaní vedúceho nezávislého 
postavenia, napr. pozície hlavného 
výskumného pracovníka alebo profesora, 
prípadne získanie/upevnenie iného vyššieho 
postavenia v rámci akademickej alebo 
priemyselnej obce. Akcia pomôže 
výskumným pracovníkom aj pri obnovení 
kariéry vo výskume po jej prerušení alebo 
pri opätovnom zapojení sa výskumných 
pracovníkov do výskumnej kariéry v 
členských štátoch a pridružených krajinách, 
vrátane ich krajiny pôvodu, po pracovnom 
pobyte v inej krajine.

Táto akcia je určená pre skúsených 
výskumných pracovníkov v rozličných 
štádiách ich kariéry a zameriava sa na 
zvyšovanie diverzifikácie ich individuálneho 
potenciálu v zmysle nadobudnutia multi-
alebo interdisciplinárnych schopností alebo 
získania medzisektorových skúseností. 
Cieľom je podporiť výskumných 
pracovníkov pri dosahovaní a/alebo 
upevňovaní vedúceho nezávislého 
postavenia, napr. pozície hlavného 
výskumného pracovníka alebo profesora, 
prípadne získanie/upevnenie iného vyššieho 
postavenia v rámci akademickej alebo 
priemyselnej obce. Akcia pomôže 
výskumným pracovníkom aj pri obnovení 
kariéry vo výskume po jej prerušení alebo 
pri opätovnom zapojení sa výskumných 
pracovníkov do výskumnej kariéry v 
členských štátoch a pridružených krajinách, 
vrátane ich krajiny pôvodu, po pracovnom 
pobyte v inej krajine, s cieľom uľahčiť 
zosúladenie rodinného života a kariéry a s 
ohľadom na demografické zmeny.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha, Činnosti, Celoživotné odborné vzdelávanie a rozvíjanie kariéry, odsek 2

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe na plný úväzok. 
S prihliadnutím na skutočnosť, že táto akcia 
je zameraná na celoživotné vzdelávanie a 
rozvíjanie kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté 
skúsenosti v riadiacej funkcii.

Výskumní pracovníci, pre ktorých je určená 
táto akcia, by mali mať najmenej štyri roky 
výskumnej praxe (vypúšťa sa). 
S prihliadnutím na skutočnosť, že táto akcia 
je zameraná na celoživotné vzdelávanie a 
rozvíjanie kariéry, sa však od výskumných 
pracovníkov zvyčajne očakávajú isté 
skúsenosti v riadiacej funkcii.
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Odôvodnenie

Tento odsek, ako ho vo svojom návrhu formulovala Komisia, môže viesť k diskriminujúcim 
okolnostiam, ktoré sú v ostrom kontraste s politikou snažiacou sa o zosúladenie kariéry a 
rodinného života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha, Činnosti, Osobitné akcie, odsek 1

Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre výskumných 
pracovníkov sa má realizovať koherentný 
súbor sprievodných akcií s cieľom odstrániť 
prekážky mobility a zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov v 
Európe. Tieto akcie sa zamerajú najmä na 
zvýšenie informovanosti zainteresovaných 
subjektov a širokej verejnosti, a to aj 
udeľovaním cien „Marie Curie” za 
stimulovanie a podporu akcie na úrovni 
členských štátov a za úspešnú realizáciu 
akcií Spoločenstva.

Na podporu vytvorenia skutočného 
európskeho trhu práce pre výskumné 
pracovníčky a výskumných pracovníkov sa 
má realizovať koherentný súbor 
sprievodných akcií s cieľom odstrániť 
prekážky mobility a zlepšiť kariérne 
vyhliadky výskumných pracovníkov v 
Európe a uľahčiť zosúladenie rodinného 
života a kariéry. Tieto akcie sa zamerajú 
najmä na zvýšenie informovanosti 
zainteresovaných subjektov a širokej 
verejnosti, a to aj udeľovaním cien „Marie 
Curie” za stimulovanie a podporu akcie na 
úrovni členských štátov a za úspešnú 
realizáciu akcií Spoločenstva.

Odôvodnenie

Keďže v návrhu Komisie je vyjadrený úmysel venovať zvláštnu pozornosť otázke rovnosti 
pohlaví, je v prípade  potreby nutné špecifikovať, že tieto činnosti sa týkajú tak žien, ako aj 
mužov.


