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BREVE MOTIVAZIONE

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.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Okvirni program je sestavljen iz štirih 
vrst dejavnosti: nadnacionalno sodelovanje 
pri politično določenih temah 
(„Sodelovanje“), raziskave, ki jih izvajajo 
raziskovalci in ki temeljijo na pobudah 
raziskovalne skupnosti („Zamisli“), podpora 
usposabljanju in poklicnemu razvoju 
raziskovalcev („Človeški viri“) in podpora 
raziskovalnim zmogljivostim 
(„Zmogljivosti“). Dejavnosti v okviru 
„Človeških virov“ je glede posrednih 
ukrepov treba izvajati v okviru tega 
posebnega programa.

(2) Okvirni program je sestavljen iz štirih 
vrst dejavnosti: nadnacionalno sodelovanje 
pri politično določenih temah 
(„Sodelovanje“), raziskave, ki jih izvajajo 
raziskovalke in raziskovalci in ki temeljijo 
na pobudah raziskovalne skupnosti 
(„Zamisli“), podpora usposabljanju in 
poklicnemu razvoju posameznih raziskovalk 
in raziskovalcev („Človeški viri“) in 
podpora raziskovalnim zmogljivostim 
(„Zmogljivosti“). Dejavnosti v okviru 
„Človeških virov“ je glede posrednih 
ukrepov treba izvajati v okviru tega 
posebnega programa.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 7

(7) Mednarodna razsežnost je temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi. Kakor 
predvideva člen 170 Pogodbe, lahko v tem 
posebnem programu sodelujejo države, ki so 
v ta namen sklenile potrebne sporazume, na 
ravni projekta in na podlagi vzajemnih 
koristi pa lahko v njem sodelujejo tudi 
subjekti iz tretjih držav in mednarodne 
organizacije za znanstveno sodelovanje.
Poleg tega lahko pri vseh ukrepih kot tudi 
posebnih ukrepih v okviru tega posebnega 
programa sodelujejo posamezni raziskovalci 
iz tretjih držav.

(7) Mednarodna razsežnost je temeljna 
sestavina človeških virov na področju
raziskav in razvoja v Evropi. Kakor 
predvideva člen 170 Pogodbe, lahko v tem 
posebnem programu sodelujejo države, ki so 
v ta namen sklenile potrebne sporazume, na 
ravni projekta in na podlagi vzajemnih 
koristi pa lahko v njem sodelujejo tudi 
subjekti iz tretjih držav in mednarodne 
organizacije za znanstveno sodelovanje. 
Poleg tega lahko pri vseh ukrepih kot tudi 
posebnih ukrepih v okviru tega posebnega 
programa sodelujejo posamezne 
raziskovalke in raziskovalci iz tretjih držav.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
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tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8

(8) Raziskovalne dejavnosti, izvedene v 
okviru tega programa, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah.

(8) Raziskovalne dejavnosti, izvedene v 
okviru tega programa, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah, na primer pravico do človekove 
nedotakljivosti, enakost moških in žensk ali 
usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 9a (novo)

(9 a) Okvirni program naj bi ljudi 
spodbujal, da se odločijo za študij na 
znanstvenih fakultetah ter zlasti prispeval k 
večji zastopanosti žensk v znanstvenih 
disciplinah in na tehnoloških področjih.  

Obrazložitev

Pomembno je ukrepati na različnih ravneh raziskovalnega dela (študij, poklicna kariera itd.), 
če želimo dejansko doseči politiko enakega dostopa ter dejansko omogočiti politiko enakih 
možnosti na področju raziskav.     Predlog spremembe se  navezuje tudi na uvodno izjavo 13 
a, ki jo je predlagala pripravljalka mnenja. 

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 13

(13) Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enakosti spolov ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, preglednosti postopkov 
zaposlovanja in poklicnemu razvoju v zvezi 

(13) Pri izvajanju tega programa je treba 
primerno pozornost posvetiti integraciji 
načela enakosti spolov z dodelitvijo 
primernih sredstev ter med drugim tudi 
delovnim pogojem, preglednosti postopkov 
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z raziskovalci, zaposlenimi pri projektih in 
programih, ki se financirajo v okviru 
ukrepov tega programa, za katere nudi 
referenčni okvir Priporočilo Komisije z dne 
11. marca 2005 o Evropski listini za 
raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev.

zaposlovanja in poklicnemu razvoju v zvezi 
z raziskovalkami in raziskovalci, 
zaposlenimi pri projektih in programih, ki se 
financirajo v okviru ukrepov tega programa, 
za katere nudi referenčni okvir Priporočilo 
Komisije z dne 11. marca 2005 o Evropski 
listini za raziskovalce ter o Kodeksu 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalk in
raziskovalcev.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške, ter zagotoviti, da se to načelo odražalo v dodeljenih finančnih 
sredstvih. 

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13) V večini evropskih držav je število 
žensk z diplomo sorazmerno višje od števila 
moških. Res pa je, da na znanstvenem 
področju na trgu dela prevladujejo moški: 
razlika med ženskami in moškimi v 
starostni skupini 20 - 24 let, ki uspešno 
dokončajo visokošolski študij, je bila leta 
2004 pet odstotnih točk.1 Zato je potrebno 
spodbujati zastopanost žensk na različnih 
stopnjah v raziskovalnem sektorju ob 
spoštovanju integracije spolov, razen v 
posebnih primerih. 
_____________
1Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij o enakosti ženskih in moških iz leta 
2005 KOM (2005)0044.

Obrazložitev

Zastopanost žensk je treba spodbujati na vseh ravneh raziskovalnega sektorja ter pri tem 
upoštevati, da uresničevanje politike enakih možnosti na nekaterih področjih še danes ni 
možno zaradi nizkega deleža tam zastopanih žensk.

Predlog spremembe 7
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Uvodna izjava 14

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter jo podpira na osnovi 
„Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP“ 
ter sporočila Komisije „Raziskovalci v ERP: 
en poklic, več poklicnih poti“ ter upošteva 
sklepe Sveta o človeških virih na področju 
raziskav in razvoja z dne 18. aprila 2005.

(14) Ta program je v skladu s prihodnjim 
razvojem in izvajanjem celostne strategije o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja v Evropi ter jo podpira na osnovi 
„Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP“, 
ki v zvezi z načelom enakosti med ženskami 
in moškimi jasno kaže na dejstvo, da v 
Evropi potencialen prispevek žensk v 
znanstvenih disciplinah ni dovolj 
upoštevan, ter sporočila Komisije 
„Raziskovalci v ERP:   en poklic, več 
poklicnih poti“ ter upošteva sklepe Sveta o 
človeških virih na področju raziskav in 
razvoja z dne 18. aprila 2005.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da program  konkretno usmeri v odpravljanje 
pomanjkljivosti, ugotovljenih v okviru Strategije mobilnosti raziskovalcev ERP.  

Predlog spremembe 8
Člen 2

Posebni program spodbuja dejavnosti v 
zvezi s „Človeškimi viri“ s količinsko in 
kakovostno krepitvijo človeških potencialov 
na področju raziskav in tehnologije v 
Evropi. Dejavnosti v podporo usposabljanju 
in poklicnemu razvoju raziskovalcev, 
imenovane „aktivnosti Marie Curie“, bodo 
okrepljene in bolj osredotočene na ključne 
vidike razvoja spretnosti in znanja ter 
poklicnega razvoja in na okrepljene 
povezave z nacionalnimi sistemi.

Posebni program spodbuja dejavnosti v 
zvezi s „Človeškimi viri“ s količinsko in 
kakovostno krepitvijo človeških potencialov 
in s spodbujanjem enakega dostopa do
področja raziskav in tehnologije v Evropi.  
Dejavnosti v podporo usposabljanju in 
poklicnemu razvoju raziskovalk in
raziskovalcev, imenovane „aktivnosti Marie 
Curie“, bodo okrepljene in bolj osredotočene 
na ključne vidike razvoja spretnosti in 
znanja ter poklicnega razvoja in na 
okrepljene povezave z nacionalnimi sistemi.
Cilji in splošne smernice navedenih 
dejavnosti so določeni v Prilogi.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.
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Predlog spremembe 9
Člen 6, točka 3

Delovni program bo določil merila, v skladu 
s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
posredne ukrepe v okviru shem financiranja 
in izbirajo projekti. Merila bodo tista, ki 
ocenjujejo kakovostne vidike predlagateljev 
(raziskovalci/organizacije) in njihov 
potencial za nadaljnji napredek, po potrebi 
vključno z njihovo zmogljivostjo izvajanja, 
kakovostjo predlagane dejavnosti v zvezi z 
znanstvenim usposabljanjem in/ali prenosom 
znanja, dodano vrednostjo Skupnosti in 
strukturnimi vplivi predlagane dejavnosti v 
zvezi s prispevkom k ciljem posebnega 
programa in delovnega programa. Ta merila 
ter vsi morebitni ponderji in mejne vrednosti 
se lahko nadalje opredelijo ali dopolnijo v 
delovnem programu.

Delovni program bo določil merila, v skladu 
s katerimi se ocenjujejo predlogi za 
posredne ukrepe v okviru shem financiranja 
in izbirajo projekti. Merila bodo tista, ki 
ocenjujejo kakovostne vidike predlagateljev 
(raziskovalci/organizacije) in njihov 
potencial za nadaljnji napredek, po potrebi 
vključno z njihovo zmogljivostjo izvajanja, 
kakovostjo predlagane dejavnosti v zvezi z 
znanstvenim usposabljanjem in/ali prenosom 
znanja, dodano vrednostjo Skupnosti in 
strukturnimi vplivi predlagane dejavnosti v 
zvezi s prispevkom k ciljem posebnega 
programa in delovnega programa ter 
izvajanjem načela enakosti žensk in 
moških. Ta merila ter vsi morebitni ponderji 
in mejne vrednosti se lahko nadalje 
opredelijo ali dopolnijo v delovnem 
programu.

Obrazložitev

Usklajen z uvodno izjavo 13 predloga Komisije.

Predlog spremembe 10
Priloga, Uvod, odstavek 1

Količina in kakovost človeških virov 
predstavljata glavno konkurenčno prednost 
na področju znanosti in tehnologije. Splošni 
strateški cilj tega programa, kot predpogoj 
za povečano zmogljivost in učinkovitost 
Evrope na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja ter za uskladitev in nadaljnji razvoj 
Evropskega raziskovalnega prostora, je 
narediti Evropo privlačnejšo za raziskovalce. 
To se bo uresničilo z dosego znatnega 
strukturnega vpliva v vsej Evropi na 
organizacijo, zmogljivost in kakovost 
usposabljanja na področju raziskav, na 
aktivni poklicni razvoj raziskovalcev, 
izmenjavo znanja med raziskovalci iz 
različnih sektorjev in raziskovalnimi 
organizacijami ter na močno udeležbo žensk 

Količina in kakovost človeških virov 
predstavljata glavno konkurenčno prednost 
na področju znanosti in tehnologije. Splošni 
strateški cilj tega programa, kot predpogoj 
za povečano zmogljivost in učinkovitost 
Evrope na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja ter za uskladitev in nadaljnji razvoj 
Evropskega raziskovalnega prostora, je 
narediti Evropo privlačnejšo za raziskovalke 
in raziskovalce. To se bo uresničilo z dosego 
znatnega strukturnega vpliva v vsej Evropi 
na organizacijo, zmogljivost in kakovost 
usposabljanja na področju raziskav, na 
aktivni poklicni razvoj raziskovalk in
raziskovalcev, izmenjavo znanja med 
raziskovalkami in raziskovalci iz različnih 
sektorjev in raziskovalnimi organizacijami 
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na področju raziskav in razvoja. ter na močno udeležbo žensk na področju 
raziskav in razvoja, ob omogočanju 
usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 11
Priloga, Uvod, odstavek 2

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, predvsem s 
skladnim nizom „aktivnosti Marie Curie“, ki 
so namenjene raziskovalcem v zvezi z 
razvojem njihovih sposobnosti in znanja ter 
zmogljivosti na vseh stopnjah njihove 
poklicne poti, od začetnih usposabljanj 
raziskovalcev do poklicnega razvoja in
vseživljenjskega učenja. Nadnacionalna in 
medsektorska mobilnost, priznavanje 
izkušenj, pridobljenih v različnih sektorjih in 
državah, ter primerni delovni pogoji so 
ključni elementi vseh „aktivnosti Marie 
Curie“.

Program se bo izvajal s sistematičnimi 
naložbami v človeške vire, predvsem s 
skladnim nizom „aktivnosti Marie Curie“, ki 
so namenjene raziskovalkam in
raziskovalcem v zvezi z razvojem njihovih 
sposobnosti in znanja ter zmogljivosti na 
vseh stopnjah njihove poklicne poti, od 
začetnih usposabljanj raziskovalcev do 
poklicnega razvoja in vseživljenjskega 
učenja. Nadnacionalna in medsektorska 
mobilnost, priznavanje izkušenj, 
pridobljenih v različnih sektorjih in državah, 
ter primerni delovni pogoji ob upoštevanju 
načela enakosti spolov so ključni elementi 
vseh „aktivnosti Marie Curie“.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 12
Priloga, Uvod, odstavek 4

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji in univerzami v zvezi z 
raziskovalnim usposabljanjem, poklicnim 
razvojem in širjenjem znanja se spodbuja v 

Močna udeležba podjetij, vključno z MSP, 
se šteje za ključno dodano vrednost tega 
programa. Krepitev sodelovanja med 
podjetji in univerzami v zvezi z 
raziskovalnim usposabljanjem, poklicnim 
razvojem in širjenjem znanja se spodbuja v 
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vseh „aktivnostih Marie Curie“, medtem ko 
je posebna aktivnost namenjena mostovom 
in partnerstvom med podjetji in univerzami.

vseh „aktivnostih Marie Curie“, medtem ko 
je posebna aktivnost namenjena mostovom 
in partnerstvom med podjetji in univerzami 
in spodbuja ustanavljanje novih podjetij in 
inovacije v ženskem podjetništvu.

Obrazložitev

Digitalno vrzel zlasti občutijo v MSP, kar ne pripomore h konkurenčnosti MSP, v katerih je 
zastopanih veliko žensk. V okviru izvajanja programa je treba zahtevati, da se temu nameniti 
posebno pozornost.

Predlog spremembe 13
Priloga, Uvod, odstavek 5

Mednarodna razsežnost kot temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi se bo 
obravnavala v zvezi s poklicnim razvojem 
kot tudi krepitvijo in bogatenjem 
mednarodnega sodelovanja s pomočjo 
raziskovalcev ter privabljanjem nadarjenih 
raziskovalcev v Evropo. Mednarodna 
razsežnost bo vključena v vse „aktivnosti 
Marie Curie“, poleg tega pa bo tudi predmet 
neodvisnih aktivnosti.

Mednarodna razsežnost kot temeljna 
sestavina človeških virov na področju 
raziskav in razvoja v Evropi se bo 
obravnavala v zvezi s poklicnim razvojem 
kot tudi krepitvijo in bogatenjem 
mednarodnega sodelovanja s pomočjo 
raziskovalk in raziskovalcev ter 
privabljanjem nadarjenih raziskovalcev v 
Evropo. Mednarodna razsežnost bo 
vključena v vse „aktivnosti Marie Curie“, 
poleg tega pa bo tudi predmet neodvisnih 
aktivnosti.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 14
Priloga, Uvod, odstavek 6

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti spolov 
s spodbujanjem enakih možnosti v vseh 

Upoštevati bo treba načela trajnostnega 
razvoja in enakosti spolov. Cilj programa je 
zagotoviti integracijo načela enakosti spolov 
s spodbujanjem enakih možnosti v vseh 
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„aktivnostih Marie Curie“ in primerjavo 
udeležbe glede na spol (cilj najmanj 40-
odstotne udeležbe žensk). Poleg tega bodo 
aktivnosti zasnovane tako, da bodo 
raziskovalcem omogočile doseči primerno 
ravnotežje med delom in zasebnim 
življenjem ter raziskovalcem, ki začenjajo 
poklicno pot po premoru, olajšale ponovno 
vključitev na delovno mesto. Nadalje se bo v 
okviru tega posebnega programa po potrebi 
obravnavalo upoštevanje etičnih, družbenih, 
pravnih in širših kulturnih vidikov raziskav, 
ki se bodo izvajale, in njihovih možnih 
uporab, kakor tudi socialno-ekonomskih 
učinkov znanstvenega in tehnološkega 
razvoja ter predvidevanja.

„aktivnostih Marie Curie“ in primerjavo 
udeležbe glede na spol (cilj najmanj 40-
odstotne udeležbe žensk). Poleg tega bodo 
aktivnosti zasnovane tako, da bodo 
raziskovalkam in raziskovalcem omogočile 
doseči primerno ravnotežje med delom in 
zasebnim življenjem ter raziskovalcem, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, olajšale 
ponovno vključitev na delovno mesto, pri 
čemer se bo upošteval tudi pomen 
demografskih sprememb. Nadalje se bo v 
okviru tega posebnega programa po potrebi 
obravnavalo upoštevanje etičnih, družbenih, 
pravnih in širših kulturnih vidikov raziskav, 
ki se bodo izvajale, in njihovih možnih 
uporab, kakor tudi socialno-ekonomskih 
učinkov znanstvenega in tehnološkega 
razvoja ter predvidevanja.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 15
Priloga, Uvod, odstavek 7

Da bi v celoti izkoristili potencial Evrope in 
jo tako naredili privlačnejšo za raziskovalce, 
bodo „aktivnosti Marie Curie“ ustvarile 
dejanske sinergije z drugimi aktivnostmi v 
okviru raziskovalne politike Skupnosti kot 
tudi v okviru aktivnosti drugih politik 
Skupnosti, npr. o izobraževanju, koheziji in 
zaposlovanju. Takšne sinergije se bodo 
iskale tudi z aktivnostmi na nacionalni in 
mednarodni ravni.

Da bi v celoti izkoristili potencial Evrope in 
jo tako naredili privlačnejšo za raziskovalke 
in raziskovalce, bodo „aktivnosti Marie 
Curie“ ustvarile dejanske sinergije z drugimi 
aktivnostmi v okviru raziskovalne politike 
Skupnosti kot tudi v okviru aktivnosti drugih 
politik Skupnosti, npr. v izobraževanju, 
koheziji in zaposlovanju, ob zagotavljanju 
integracije spolov. Takšne sinergije se bodo 
iskale tudi z aktivnostmi na nacionalni in 
mednarodni ravni.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.
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Predlog spremembe 16
Priloga, Dejavnosti, Začetno usposabljanje raziskovalcev, odstavek 1

Ta aktivnost podpira začetno usposabljanje 
raziskovalcev, usmerjeno predvsem na prva 
štiri leta poklicne poti raziskovalcev ter po 
potrebi še eno dodatno leto za zaključitev 
začetnega usposabljanja. S pomočjo 
nadnacionalnega mehanizma za povezovanje 
v mreže, ki je namenjen oblikovanju 
znatnega deleža visoko kakovostne 
zmogljivosti začetnega usposabljanja na 
področju raziskav v vseh državah članicah 
ter pridruženih državah v javnem in 
zasebnem sektorju, je cilj aktivnosti 
izboljšanje poklicnih perspektiv 
raziskovalcev v obeh sektorjih, s tem pa tudi 
večje privabljanje mlajših raziskovalcev v 
raziskovalne vode.

Ta aktivnost podpira začetno usposabljanje 
raziskovalcev, usmerjeno predvsem na prva 
štiri leta poklicne poti raziskovalcev ter po 
potrebi še eno dodatno leto za zaključitev 
začetnega usposabljanja, ob spodbujanju 
pravične, uravnotežene zastopanosti obeh 
spolov. S pomočjo nadnacionalnega 
mehanizma za povezovanje v mreže, ki je 
namenjen oblikovanju znatnega deleža 
visoko kakovostne zmogljivosti začetnega 
usposabljanja na področju raziskav v vseh 
državah članicah ter pridruženih državah v 
javnem in zasebnem sektorju, je cilj 
aktivnosti izboljšanje poklicnih perspektiv 
raziskovalcev v obeh sektorjih, s tem pa tudi 
večje privabljanje mlajših raziskovalcev v 
raziskovalne vode.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 17
Priloga, Aktivnosti, Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti, odstavek 1

Ta aktivnost je namenjena izkušenim 
raziskovalcem na različnih stopnjah njihove 
poklicne poti in krepi raznolikost njihovih 
individualnih sposobnosti v zvezi s 
pridobivanjem multi- ali interdisciplinarnega 
znanja in spretnosti ali medsektorskih 
izkušenj. Njen cilj je spodbujati raziskovalce 
k doseganju in/ali krepitvi neodvisnega 
vodilnega položaja, npr. glavnega 
raziskovalca, profesorja ali drugega 
visokega položaja na področju izobraževanja 
ali v podjetju. Prav tako bo pomagala pri 
ponovni vključitvi raziskovalcev, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, ali pri 
(ponovni) vključitvi raziskovalcev na 
raziskovalne položaje v državah članicah in 
pridruženih državah, vključno v njihovi 

Ta aktivnost je namenjena izkušenim 
raziskovalcem na različnih stopnjah njihove 
poklicne poti in krepi raznolikost njihovih 
individualnih sposobnosti v zvezi s 
pridobivanjem multi- ali interdisciplinarnega 
znanja in spretnosti ali medsektorskih 
izkušenj. Njen cilj je spodbujati raziskovalce 
k doseganju in/ali krepitvi neodvisnega 
vodilnega položaja, npr. glavnega 
raziskovalca, profesorja ali drugega 
visokega položaja na področju izobraževanja 
ali v podjetju. Prav tako bo pomagala pri 
ponovni vključitvi raziskovalcev, ki 
začenjajo poklicno pot po premoru, ali pri 
(ponovni) vključitvi raziskovalcev na 
raziskovalne položaje v državah članicah in 
pridruženih državah, vključno v njihovi 



PA\595496SL.doc PE 367.770v01-00 13PA\595496SL.doc

SL

matični državi, po obdobju bivanja v tujini. matični državi, po obdobju bivanja v tujini, 
da bi olajšala usklajevanje družinskega in 
poklicnega  življenja ter ob upoštevanju 
demografskih sprememb.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.

Predlog spremembe 18
Priloga, Aktivnosti, Vseživljenjsko učenje in razvoj poklicne poti, odstavek 2

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti najmanj štiri leta 
delovnih izkušenj s polnim delovnim časom 
na področju raziskav; glede na to, da je 
aktivnost usmerjena v vseživljenjsko učenje 
in poklicni razvoj, se pričakuje, da bodo 
imeli raziskovalci visok položaj in veliko 
izkušenj.

Raziskovalci, obravnavani v okviru te 
aktivnosti, morajo imeti najmanj štiri leta 
delovnih izkušenj (črtano) glede na to, da je 
aktivnost usmerjena v vseživljenjsko učenje 
in poklicni razvoj, se pričakuje, da bodo 
imeli raziskovalci visok položaj in veliko 
izkušenj.

Obrazložitev

Besedilo odstavka, ki ga predložila Komisija, je formulirano na način, ki lahko povzroči 
diskriminacijo, kar bi bilo v popolnem nasprotju s politikami, naklonjenimi usklajevanju 
poklicnega življenja z družinskim življenjem.

Predlog spremembe 19
Priloga, Aktivnosti, Posebni ukrepi, odstavek 1

V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalce se bo 
izvajal skladen niz spremljevalnih ukrepov z 
odstranjevanjem ovir, ki preprečujejo 
mobilnost, in z izboljšanjem možnosti glede 
poklicne poti, ki jo imajo evropski 
raziskovalci. Cilj teh ukrepov bo zlasti 
povečati ozaveščenost zainteresiranih strani 
in splošne javnosti, tudi s podeljevanjem 
nagrad „Marie Curie“, spodbujati in 
podpirati ukrepe na ravni držav članic ter 
dopolnjevati ukrepe Skupnosti.

V podporo oblikovanju resničnega 
evropskega trga dela za raziskovalke in
raziskovalce se bo izvajal skladen niz 
spremljevalnih ukrepov z odstranjevanjem 
ovir, ki preprečujejo mobilnost, in z 
izboljšanjem možnosti glede poklicne poti, 
ki jo imajo evropski raziskovalci ter z 
omogočanjem usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja. Cilj teh ukrepov bo 
zlasti povečati ozaveščenost zainteresiranih 
strani in splošne javnosti, tudi s 
podeljevanjem nagrad „Marie Curie“, 
spodbujati in podpirati ukrepe na ravni držav 
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članic ter dopolnjevati ukrepe Skupnosti.

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da namerava predlog Komisije posebej obravnavati integracijo 
načela enakosti spolov, je treba razjasniti, kjer je to potrebno, da bodo dejavnosti zadevale 
tako ženske kot moške.


