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KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013) indgår i den integrerede strategi for forskningens og udviklingens 
menneskelige ressourcer i Den Europæiske Union.

Hvad angår princippet om ligestilling af kvinder og mænd, understreger Europa-Parlamentets 
Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling i denne udtalelse, at de videnskabelige 
discipliner stadig har et underudnyttet kvindeligt potentiel, og kræver mere konkrete, 
fremmende aktioner. I størstedelen af Den Europæiske Unions medlemsstater er antallet af 
uddannede kvindelige kandidater faktisk forholdsvis højere end antallet af mandlige 
kandidater. Trods denne succes på uddannelsesområdet domineres det videnskabelige 
arbejdsmarked imidlertid af mændene, mens kvinderne er i undertal inden for videnskab og i 
de beslutningsorganer, der har at gøre med videnskabelige spørgsmål. Derfor er det meningen, 
at rammeprogrammet skal bidrage til på den ene side at fremme valget af et videnskabeligt 
fakultet - ved især at tilskynde kvinder til at arbejde inden for videnskabelige discipliner og 
teknologiske områder - og på den anden side at øge dels kvindernes deltagelse på lige vilkår 
inden for alle videnskabelige discipliner og på alle niveauer.

Derfor skal forskningsaktiviteterne under dette program leve op til de grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der nævnes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, såsom retten til personlig integritet, ligestilling af kvinder og mænd og 
forenelighed mellem familieliv og arbejdsliv.

Rammeprogrammet er struktureret omkring fire typer aktiviteter, hvor programmet 
Mennesker som en af aktiviteterne støtter uddannelse og karriereudvikling for forskere af 
begge køn. Formålet med denne udtalelse er at understrege, at det er af afgørende betydning, 
at programmet Mennesker sigter mod at integrere kønsproblematikken og tager behørigt 
hensyn til princippet om ligestilling ved f.eks. at tilskynde kvinder til at oprette nye 
virksomheder og udvise iværksætterånd, og at det er vigtigt, at hensynet til disse initiativer 
afspejles på passende på i finansieringsrammen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Rammeprogrammet er struktureret (2) Rammeprogrammet, der henvender sig 
  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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omkring fire typer af aktiviteter: 
tværnationalt samarbejde inden for politisk 
fastsatte temaer ("Samarbejde"), 
forskerinitieret forskning, der bygger på 
initiativer fra forskerkredse ("Idéer"), støtte 
til uddannelse og karriereudvikling for 
forskere ("Mennesker") og støtte til 
forskningskapacitet ("Kapacitet"). 
Aktiviteter af typen "Mennesker" bør 
iværksættes under dette særprogram, når de 
har form af indirekte aktioner.

til både kvindelige og mandlige forskere, er 
struktureret omkring fire typer af aktiviteter: 
tværnationalt samarbejde inden for politisk 
fastsatte temaer ("Samarbejde"), 
forskerinitieret forskning, der bygger på 
initiativer fra forskerkredse ("Idéer"), støtte
til uddannelse og karriereudvikling for 
forskere af begge køn ("Mennesker") og 
støtte til forskningskapacitet ("Kapacitet"). 
Aktiviteter af typen "Mennesker" bør 
iværksættes under dette særprogram, når de 
har form af indirekte aktioner.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det - når det 
er påkrævet - fremhæves, at aktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4

(4) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som - foruden 
navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport og miljø - er nødvendige led i den 
samlede strategiske satsning på Lissabon-
målene.

(4) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som - foruden 
navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, beskæftigelse, 
ligestilling, konkurrenceevne og innovation, 
erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, energi, transport og 
miljø - er nødvendige led i den samlede 
strategiske satsning på Lissabon-målene.

Begrundelse

Rammeprogrammet bør bidrage til gennemførelse af ligestillingsprincippet, der er et af 
Fællesskabernes grundlæggende principper og en forudsætning for opfyldelse af Lissabon-
målene.

Ændringsforslag 3
Betragtning 5

(5) Aktiviteter vedrørende innovation og 
små og mellemstore virksomheder, som 
støttes af dette rammeprogram, bør supplere 
aktiviteterne under rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation.

(5) Aktiviteter vedrørende innovation og 
små og mellemstore virksomheder, som 
støttes af dette rammeprogram, bør supplere 
aktiviteterne under rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation og bidrage 
til at støtte de små familievirksomheder og 
SMV'er med kvindelig ledelse.
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Begrundelse
Problemerne med at få adgang til hensigtsmæssig finansiering kan udgøre en hindring for 
især små familievirksomheder og SMV'er med kvindelig ledelse, der ønsker at deltage i 
aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Ændringsforslag 4
Betragtning 7

(7) International erfaring er et vigtigt 
moment i kvalifikationerne for mennesker, 
der arbejder med forskning og udvikling i 
Europa. I medfør af traktatens artikel 170 
bør dette særprogram være åbent for 
deltagelse for lande, der har indgået de 
nødvendige aftaler med henblik herpå, og -
på projektniveau og på gensidigt fordelagtigt 
grundlag - for deltagelse af enheder fra 
tredjelande og af internationale 
organisationer for videnskabeligt 
samarbejde. Desuden er alle aktiviteter, 
foruden de særlige aktiviteter i dette 
særprogram, åbne for deltagelse for 
enkeltforskere fra tredjelande.

(7) International erfaring er et vigtigt 
moment i kvalifikationerne for mennesker, 
der arbejder med forskning og udvikling i 
Europa. I medfør af traktatens artikel 170 
bør dette særprogram være åbent for 
deltagelse for lande, der har indgået de 
nødvendige aftaler med henblik herpå, og -
på projektniveau og på gensidigt fordelagtigt 
grundlag - for deltagelse af enheder fra
tredjelande og af internationale 
organisationer for videnskabeligt 
samarbejde. Desuden er alle aktiviteter, 
foruden de særlige aktiviteter i dette 
særprogram, åbne for deltagelse for både 
kvindelige og mandlige enkeltforskere fra 
tredjelande uden nogen form for 
forskelsbehandling. Med henblik herpå bør 
der gøres en indsats for at fremskynde 
gensidig anerkendelse af faglige 
kvalifikationer, der er erhvervet i 
tredjelande.

Begrundelse

Deltagelsen i programmet bør ikke være underlagt nogen form for forskelsbehandling. For at 
tiltrække udenlandske forskere synes det desuden helt afgørende at fremskynde gensidig 
anerkendelse af kvalifikationer, der er erhvervet i tredjelande, således at det sikres, at 
Europas menneskelige potentiale inden for forskning og teknologi ikke underudnyttes, og at 
forskernes frie bevægelighed på EU's område ikke hindres. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 8

(8) Forskningsaktiviteter under dette 
program bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 

(8) Forskningsaktiviteter under dette 
program bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
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grundlæggende rettigheder. grundlæggende rettigheder, som f.eks. retten 
til personlig integritet, ligestilling af mænd 
og kvinder og muligheden for at forene 
familieliv og arbejdsliv.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det - når det 
er påkrævet - fremhæves, at aktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd.

Ændringsforslag 6
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Rammeprogrammet bør bidrage til at 
fremme valget af et videnskabeligt fakultet 
ved navnlig at tilskynde kvinder til en 
indsats inden for de videnskabelige 
discipliner og de teknologiske områder.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en indsats på de forskellige niveauer inden for forskning (uddannelse, 
karriere, etc.), når der skal tilstræbes en virkelig politik for lige adgang og dermed konkret 
skabes lige muligheder inden for forskningssektoren. I øvrigt hænger dette ændringsforslag 
sammen med den nye betragtning 13a, som den rådgivende ordfører foreslår indføjet.

Ændringsforslag 7
Betragtning 13

(13) Under gennemførelsen af dette program 
bør opmærksomheden i fornødent omfang 
rettes mod ligestilling mellem kønnene samt 
mod bl.a. arbejdsvilkår, gennemsigtighed i 
rekrutteringsprocedurerne og 
karriereudvikling for forskere, som 
rekrutteres til projekter og programmer, der 
støttes som led i aktiviteter under dette 
program, jf. Kommissionens henstilling af 
11. marts 2005 om et europæisk charter for 
forskere og en adfærdskodeks for ansættelse 
af forskere, som udgør en referenceramme 
på dette område.

(13) Under gennemførelsen af dette program 
bør opmærksomheden i fornødent omfang 
rettes mod ligestilling af kvinder og mænd
og lige rettigheder ved tildeling af passende 
finansielle midler til fremme heraf; under 
særlig hensyntagen til handicappede 
forskeres behov bør der på samme måde 
fokuseres på bl.a. arbejdsvilkår - især for at 
gøre det muligt at forene arbejdsliv og 
familieliv - gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling i 
rekrutteringsprocedurerne og 
karriereudvikling for både kvindelige og 
mandlige forskere, som rekrutteres til 
projekter og programmer, der støttes som led 
i aktiviteter under dette program, jf. 
Kommissionens henstilling af 11. marts 
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2005 om et europæisk charter for forskere 
og en adfærdskodeks for ansættelse af både 
kvindelige og mandlige forskere, som udgør 
en referenceramme på dette område.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag tages særligt hensyn til ligestillingsaspektet, bør det om 
fornødent og med et passende ordvalg præciseres, at aktiviteterne vedrører både kvinder og 
mænd, og påses, at dette princip afspejler sig konkret i de finansielle tildelinger. Desuden bør 
handicappede sikres samme adgang til alle aktiviteter - uanset hvilke - hvorfor der bør stilles 
særlige faciliteter og hjælpemidler til rådighed for dem. Under gennemførelsen af 
programmet skal der også tages hensyn til behovet for at forene arbejdsliv og familieliv, 
ligesom det skal påses, at princippet om ikke-forskelsbehandling ved udvælgelsen af forskerne 
overholdes.

Ændringsforslag 8
Betragtning 13 a (ny)

(13a) I størstedelen af de europæiske lande 
er antallet af kvindelige kandidater 
forholdsvis højere en antallet af mandlige 
kandidater. Alligevel domineres det 
videnskabelige arbejdsmarked af 
mændene: I 2004 var forskellen mellem 
antallet af kvinder og mænd på 20-24 år, 
der afsluttede studier på en videregående 
uddannelse, på 5 % 1. Derfor er det 
nødvendigt at fremme kvinders aktiviteter 
inden for forskning på forskellige niveauer 
ud fra princippet om integrering af 
ligestillingsaspektet, medmindre særlige 
bevæggrunde kan gøres gældende.
1 Beretning fra Kommissionen til Rådet, 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om ligestilling mellem 
kvinder og mænd, 2005, KOM(2005)0044.

Begrundelse

Den kvindelige indsats skal fremmes inden for forskningssektoren på alle niveauer på 
baggrund af, at det på visse områder stadig ikke er muligt at føre en stram ligestillingspolitik, 
fordi der procentvis er så få kvinder til rådighed.

Ændringsforslag 9
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Betragtning 14

(14) Dette program er i overensstemmelse 
med og understøtter den videre udvikling og 
gennemførelse af den integrerede strategi for 
forskningens og udviklingens menneskelige 
ressourcer i Europa på grundlag af 
meddelelserne om "En mobilitetsstrategi for 
det europæiske forskningsrum" og "Forskere 
i det europæiske forskningsrum: et fag, 
mange muligheder" og tager hensyn til 
Rådets konklusioner af 18. april 2005 om 
menneskelige ressourcer inden for forskning 
og udvikling.

(14) Dette program er i overensstemmelse 
med og understøtter den videre udvikling og 
gennemførelse af den integrerede strategi for 
forskningens og udviklingens menneskelige 
ressourcer i Europa på grundlag af 
meddelelserne om "En mobilitetsstrategi for 
det europæiske forskningsrum", hvor det 
med hensyn til princippet om ligestilling af 
kvinder og mænd udtrykkelig nævnes, at de 
videnskabelige karrierer i Europa har et 
underudnyttet kvindeligt potentiel, og 
"Forskere i det europæiske forskningsrum: et 
fag, mange muligheder" og tager hensyn til 
Rådets konklusioner af 18. april 2005 om 
menneskelige ressourcer inden for forskning 
og udvikling.

Begrundelse

Med dette ændringsforslaget skal det foreliggende program målrettes konkret, således at man 
afhjælper manglerne ved mobilitetsstrategien for det europæiske forskningsrum.

Ændringsforslag 10
Artikel 2, stk. 1

Dette særprogram omfatter indsatsen for 
"Mennesker" for kvantitativt og kvalitativt at 
styrke Europas menneskelige potentiale 
inden for forskning og teknologi. Støtten til 
uddannelse og karriereudvikling for 
forskere, de såkaldte Marie Curie-aktiviteter, 
vil blive øget, og den vil fokusere mere 
præcist på centrale aspekter af færdigheds-
og karriereudviklingen med styrkede 
forbindelser til de nationale systemer.

Dette særprogram omfatter indsatsen for 
"Mennesker" for at tilskynde flere til at 
vælge en forskerkarriere og for kvantitativt 
og kvalitativt at styrke Europas 
menneskelige og især kvindelige potentiale 
inden for forskning og teknologi ved at
fremme lige adgang for kvinder og mænd 
på området under særlig hensyntagen til 
handicappede forskere. Støtten til 
uddannelse og karriereudvikling for forskere 
af begge køn, de såkaldte Marie Curie-
aktiviteter, vil blive øget, og den vil fokusere 
mere præcist på centrale aspekter af 
færdigheds- og karriereudviklingen med 
styrkede forbindelser til de nationale 
systemer.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 1
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1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper. 

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper. Der ydes kun støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forenelige med 
menneskerettighederne og navnlig den 
menneskelige værdighed.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 3, led 1

– forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater

– forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater med henvisning til 
menneskerettighederne og anerkendte 
forfatningsprincipper

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 3

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
skal vedrøre kvalitative aspekter af 
forslagsstillerne (forskere/organisationer) og 
disses potentiale for yderligere fremskridt, 
herunder i givet fald deres muligheder for at 
gennemføre forslaget, kvaliteten af den 
foreslåede aktivitet for videnskabelig 
uddannelse og/eller videnoverførsel, den 
merværdi, en fællesskabsindsats kan 
medføre, og den foreslåede aktivitets 
strukturerende effekt som bidrag til 
særprogrammets og arbejdsprogrammets 
mål. Disse kriterier kan i arbejdsprogrammet 
specificeres nærmere og eventuelt suppleres 
med vægtninger og tærskler.

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
skal vedrøre kvalitative aspekter af 
forslagsstillerne (forskere/organisationer) og 
disses potentiale for yderligere fremskridt, 
herunder i givet fald deres muligheder for at 
gennemføre forslaget, kvaliteten af den 
foreslåede aktivitet for videnskabelig uddan-
nelse og/eller videnoverførsel, den 
merværdi, en fællesskabsindsats kan medfø-
re, den foreslåede aktivitets strukturerende 
effekt som bidrag til særprogrammets og 
arbejdsprogrammets mål og gennemførelsen 
af princippet om ligestilling af kvinder og 
mænd. Disse kriterier kan i 
arbejdsprogrammet specificeres nærmere og 
eventuelt suppleres med vægtninger og 
tærskler.

Begrundelse
Skal ses i sammenhæng med betragtning 13 i Kommissionens forslag med tilsvarende 
tilpasning af teksten.
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Ændringsforslag 14
Bilag, indledning, afsnit 1

En af de vigtigste konkurrencefordele inden 
for videnskab og teknologi består i at råde 
over menneskelige ressourcer i rigeligt 
omfang og af høj kvalitet. Det overordnede 
strategiske mål for dette program er at gøre 
Europa mere attraktivt for forskere for at 
styrke Europas kapacitet og præstationer 
inden for forskning og teknologisk udvikling 
og for at konsolidere og videreudvikle det 
europæiske forskningsrum. I dette øjemed 
sigter programmet mod at opnå en væsentlig 
strukturerende virkning i hele Europa på 
tilrettelæggelsen af forskeruddannelser samt 
resultaterne og kvaliteten af disse, på 
forskernes aktive karriereudvikling, på 
udvekslingen af viden via forskere på tværs 
af sektorer og forskningsorganisationer og 
på deltagelsen af kvinder i forskning og 
udvikling.

En af de vigtigste konkurrencefordele inden 
for videnskab og teknologi består i at råde 
over menneskelige ressourcer i rigeligt 
omfang og af høj kvalitet. Det overordnede 
strategiske mål for dette program er at gøre 
Europa mere attraktivt for forskere for at 
styrke Europas kapacitet og præstationer 
inden for forskning og teknologisk udvikling 
og for at konsolidere og videreudvikle det 
europæiske forskningsrum. I dette øjemed 
sigter programmet mod at opnå en væsentlig 
strukturerende virkning på tilrettelæggelsen 
af forskeruddannelser for både kvinder og 
mænd samt resultaterne og kvaliteten af 
disse, på udvekslingen af viden via forskere 
på tværs af sektorer og 
forskningsorganisationer og på forskernes 
aktive karriereudvikling under særlig 
hensyntagen til deltagelsen af kvinder i 
forskning og udvikling, i hvilket øjemed det 
skal gøres lettere at forene arbejdsliv og 
familieliv.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det 
fremhæves, at forskningsaktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd. Endvidere bør 
der skabes de rette forudsætninger for, at kvinder kan deltage mere aktivt i aktiviteterne, når 
de har fået mulighed for at forene arbejdsliv og familieliv.

Ændringsforslag 15
Bilag, indledning, afsnit 2

Programmet vil blive gennemført ved hjælp 
af systematiske investeringer i mennesker, 
især gennem et sammenhængende sæt 
“Marie Curie-aktiviteter”, der rettes mod 
forskere i alle faser af karriereforløbet, fra 
den grundlæggende forskeruddannelse til 
karriereudvikling og livslang uddannelse. 
Mobilitet, både på tværs af landegrænser og 
sektorer, anerkendelse af erfaring fra andre 
sektorer og lande samt tilfredsstillende 
arbejdsvilkår er nøgleelementer i alle Marie 
Curie-aktiviteter.

Programmet vil blive gennemført ved hjælp 
af systematiske investeringer i mennesker, 
især gennem et sammenhængende sæt 
“Marie Curie-aktiviteter”, der rettes mod 
både kvindelige og mandlige forskere i alle 
faser af karriereforløbet, fra den 
grundlæggende forskeruddannelse til 
karriereudvikling og livslang uddannelse. 
Mobilitet, både på tværs af landegrænser og 
sektorer, anerkendelse af erfaring og 
erfaringer fra andre sektorer og lande samt 
tilfredsstillende arbejdsvilkår er 
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nøgleelementer i alle Marie Curie-
aktiviteter, idet der samtidig tages hensyn til 
princippet om ligestilling af kvinder og 
mænd, og der stilles særlige faciliteter til 
rådighed for handicappede forskere.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det 
fremhæves, at aktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd. Desuden bør 
handicappede sikres samme adgang til alle aktiviteter - uanset hvilke - hvorfor der bør stilles 
særlige faciliteter og hjælpemidler til rådighed for dem. For at muliggøre deltagelse af 
kvindelige og mandlige forskere fra tredjelande er det bydende nødvendigt, at der træffes 
forholdsregler til anerkendelse af kvalifikationer, der er erhvervet i disse lande. I øvrigt har 
“Marie Curie-aktiviteterne” til formål at fremme arbejdsvilkår, hvor der tages hensyn til ikke 
bare ligestillingsaspektet, men også behovet for at forene arbejdsliv og familieliv.

Ændringsforslag 16
Bilag, indledning, afsnit 4

Det er meget vigtigt for programmet, at der i 
vidt omfang deltager erhvervsvirksomheder, 
herunder små og mellemstore virksomheder. 
Der tilskyndes til øget samarbejde mellem 
erhvervslivet og den akademiske verden om 
forskeruddannelse, karriereudvikling og 
udveksling af viden i alle Marie Curie-
aktiviteter, og en af aktiviteterne vedrører 
specifikt partnerskaber og forbindelser 
mellem erhvervslivet og den akademiske 
verden.

Det er meget vigtigt for programmet, at der i 
vidt omfang deltager erhvervsvirksomheder, 
herunder små og mellemstore virksomheder. 
Der tilskyndes til øget samarbejde mellem 
erhvervslivet og den akademiske verden om 
forskeruddannelse, karriereudvikling og 
udveksling af viden i alle Marie Curie-
aktiviteter, og en af aktiviteterne vedrører 
specifikt partnerskaber og forbindelser 
mellem erhvervslivet og den akademiske 
verden, samtidig med at den tilskynder 
kvinder til at oprette nye virksomheder og 
udvise iværksætterånd.

Begrundelse

Den digitale kløft mærkes navnlig af SMV'erne, hvilket ikke fremmer konkurrenceevnen hos 
de SMV'er, hvor kvinderne er stærkt repræsenteret. Ved programmets gennemførelse bør der 
kræves særlig opmærksomhed omkring dette spørgsmål.

Ændringsforslag 17
Bilag, indledning, afsnit 5

Den internationale dimension, der er af 
central betydning for udviklingen af 
forskerpotentialet i Europa, vil blive taget op 

Den internationale dimension, der er af 
central betydning for udviklingen af 
forskerpotentialet i Europa, vil blive taget op
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i forbindelse med karriereudvikling, samt i 
bestræbelserne på at styrke og berige det 
internationale samarbejde via forskere og 
tiltrække dygtige forskere til Europa. Den 
internationale dimension vil blive 
indarbejdet i alle Marie Curie-aktiviteter, og 
vil desuden være emne for selvstændige 
aktiviteter.

i forbindelse med karriereudvikling for både 
kvindelige og mandlige forskere, samt i 
bestræbelserne på at styrke og berige det 
internationale samarbejde via forskere af 
begge køn og tiltrække dygtige forskere til 
Europa. Den internationale dimension vil 
blive indarbejdet i alle Marie Curie-
aktiviteter og vil desuden være emne for 
selvstændige aktiviteter.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det - når det 
er påkrævet - fremhæves, at aktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd.

Ændringsforslag 18
Bilag, indledning, afsnit 6

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er
programmets mål at fremme ligestilling ved 
at sørge for, at mænd og kvinder har lige 
muligheder for at deltage i alle Marie Curie-
aktiviteter, og ved at lave 
benchmarkundersøgelser af kønsfordelingen 
blandt programmets deltagere (målet er at 
mindst 40 % af deltagerne er kvinder). 
Desuden vil aktiviteterne blive udformet 
således, at forskerne kan opnå en passende 
ligevægt mellem arbejde og privatliv, og så 
det bliver nemt at genoptage 
forskerkarrieren efter en pause. Endvidere 
vil der under dette særprogram, hvor det er 
relevant, blive taget hensyn til de etiske, 
sociale, juridiske og bredere kulturelle 
aspekter af den forskning, der udføres, og af 
de mulige anvendelser af forskningen, såvel 
som de samfundsøkonomiske virkninger af 
videnskabelig og teknologisk udvikling og 
fremsyn.

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er 
programmets mål at fremme ligestilling ved 
at sørge for, at mænd og kvinder har lige 
muligheder for at deltage i alle Marie Curie-
aktiviteter, og ved at lave 
benchmarkundersøgelser af kønsfordelingen 
blandt programmets deltagere (målet er at 
mindst 40 % af deltagerne er kvinder). 
Desuden vil aktiviteterne blive udformet 
således, at forskerne og især de kvindelige 
forskere kan opnå en passende ligevægt 
mellem arbejde og familieliv, og så det 
bliver nemt at genoptage forskerkarrieren 
efter en pause, f.eks. efter en barselsorlov 
eller en forældreorlov, idet der samtidig 
tages hensyn til den demografiske
udvikling. Endvidere vil der under dette 
særprogram, hvor det er relevant, blive taget 
hensyn til de etiske, sociale, juridiske og 
bredere kulturelle aspekter af den forskning, 
der udføres, og af de mulige anvendelser af 
forskningen, såvel som de 
samfundsøkonomiske virkninger af 
videnskabelig og teknologisk udvikling og 
fremsyn.
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Begrundelse

Kvinder har ikke de samme karrieremuligheder som mænd på forskningsområdet. Det er 
derfor nødvendigt, at der træffes forholdsregler, som gør det muligt for kvinder at genoptage 
forskerkarrieren efter en pause, f.eks. efter en barselsorlov eller en forældreorlov.

Ændringsforslag 19
Bilag, indledning, afsnit 7

For at udnytte Europas muligheder for at 
tiltrække flere forskere fuldt ud vil Marie 
Curie-aktiviteterne indgå i et konkret 
samspil med andre aktiviteter, både inden 
for rammerne af EU’s forskningspolitik og i 
forbindelse med foranstaltninger under andre 
fællesskabspolitikker, f.eks. uddannelse, 
samhørighed og beskæftigelse. Et sådant 
samspil vil også blive tilstræbt med tiltag på 
nationalt og internationalt plan.

For at udnytte Europas muligheder for at 
tiltrække flere både kvindelige og mandlige
forskere fuldt ud vil Marie Curie-
aktiviteterne indgå i et konkret samspil med 
andre aktiviteter, både inden for rammerne 
af EU’s forskningspolitik og i forbindelse 
med foranstaltninger under andre 
fællesskabspolitikker, idet det påses, at der 
tages hensyn til ligestillingsaspektet på 
områder som f.eks. uddannelse, 
samhørighed og beskæftigelse. Et sådant 
samspil vil også blive tilstræbt med tiltag på 
nationalt og internationalt plan.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det 
fremhæves, at de omtalte aktiviteter henvender sig til både kvinder og mænd.

Ændringsforslag 20
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 1

Under gennemførelsen af særprogrammet og 
i den forskning, der drives i den forbindelse, 
skal grundlæggende etiske principper 
overholdes. Der er bl.a. tale om de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 
menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre- og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser som f.eks. 
Helsingfors-erklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin undertegnet i Oviedo den 4. april 

Under gennemførelsen af særprogrammet og 
i den forskning, der drives i den forbindelse, 
skal grundlæggende etiske principper 
overholdes. Der er bl.a. tale om de 
principper, der ligger til grund for Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, såsom 
beskyttelse af menneskelig værdighed, 
menneskeliv, personoplysninger og 
privatlivets fred samt dyre- og 
miljøbeskyttelse i overensstemmelse med 
EF-retten og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser som f.eks. 
Helsingfors-erklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin undertegnet i Oviedo den 4. april 
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1997 og dens tillægsprotokoller, FN's 
konvention om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettighederne, som 
UNESCO har vedtaget, FN-konventionen 
om forbud mod biologiske våben (BTWC), 
den internationale traktat om plantegenetiske 
ressourcer for fødevarer og jordbrug samt de 
relevante resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

1997 og dens tillægsprotokoller, FN's 
konvention om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettighederne, som 
UNESCO har vedtaget, resolution 59/280 af 
8. marts 2005 fra FN's Generalforsamling,
FN-konventionen om forbud mod biologiske 
våben (BTWC), den internationale traktat 
om plantegenetiske ressourcer for fødevarer 
og jordbrug samt de relevante resolutioner 
fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Ændringsforslag 21
Bilag, Etiske aspekter, afsnit 3

I overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og de forskellige holdninger, der gør sig 
gældende i Europa, skal deltagerne i 
forskningsprojekter overholde gældende 
love og etiske regler i de lande, hvor 
forskningen udføres. Det er under alle 
omstændigheder de nationale regler, der 
gælder, og ingen forskning, som er forbudt i 
en given medlemsstat eller et andet land, vil 
få støtte fra fællesskabsmidler til udførelse i 
den medlemsstat eller det land.

I overensstemmelse med nærhedsprincippet 
og de forskellige holdninger, der gør sig 
gældende i Europa, skal deltagerne i 
forskningsprojekter overholde gældende 
love og etiske regler i de lande, hvor 
forskningen udføres. Det er under alle 
omstændigheder de nationale regler, der 
gælder, og ingen forskning, som er forbudt i 
en given medlemsstat eller et andet land, vil 
få støtte fra fællesskabsmidler til udførelse i 
den medlemsstat eller det land. Principielt 
yder Fællesskabet kun støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forenelige med 
menneskerettighederne og navnlig den 
menneskelige værdighed. 

Ændringsforslag 22
Bilag, Aktiviteter, Grunduddannelse af forskere, afsnit 1

Denne aktivitet har til formål at støtte 
grunduddannelsen af forskere, typisk de 
første fire år af en forskerkarriere, plus op til 
ét yderligere år, hvis det er nødvendigt for at 
afslutte grunduddannelsen. Ved hjælp af et 
tværnationalt netværk er det hensigten at 
strukturere en væsentlig del af 
medlemsstaternes og de associerede landes 
kapacitet til at tilbyde forskere en 
grunduddannelse af høj kvalitet, både i den 
offentlige og den private sektor. Målet er at 
forbedre forskernes karriereudsigter i begge 

Denne aktivitet har til formål at støtte 
grunduddannelsen af forskere, typisk de 
første fire år af en forskerkarriere, plus op til 
ét yderligere år, hvis det er nødvendigt for at 
afslutte grunduddannelsen, og samtidig 
fremme en retfærdig ligevægt mellem 
kønnene, hvad angår deres deltagelse. Ved 
hjælp af et tværnationalt netværk er det 
hensigten at strukturere en væsentlig del af 
medlemsstaternes og de associerede landes 
kapacitet til at tilbyde forskere en 
grunduddannelse af høj kvalitet, både i den 
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sektorer og derved gøre forskerkarrieren 
mere attraktiv for unge forskere.

offentlige og den private sektor. Målet er at 
forbedre forskernes karriereudsigter i begge 
sektorer og derved gøre forskerkarrieren 
mere attraktiv for unge forskere og især 
kvinder.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det - når det 
er påkrævet - fremhæves, at aktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd.

Ændringsforslag 23
Bilag, Aktiviteter, Livslang uddannelse og karriereudvikling,

afsnit 1

Denne aktivitet er rettet mod erfarne 
forskere i forskellige faser af karrieren og 
har til formål at styrke deres personlige 
kompetenceudvikling ved at give dem 
mulighed for at erhverve fler- eller 
tværfaglige kvalifikationer eller høste 
erfaring i forskellige sektorer. Målet er at 
hjælpe forskerne til at opnå og/eller styrke 
en ledende uafhængig stilling, f.eks. en 
ledende forskerstilling, et professorat eller 
en anden ledende stilling i 
uddannelsessystemet eller i erhvervslivet. 
Der vil også blive ydet støtte til forskere, der 
ønsker at genoptage forskerkarrieren efter en 
pause, eller som vil reintegreres i en 
forskerkarriere i en medlemsstat eller et 
associeret land, herunder i deres hjemland, 
efter et ophold i et andet land.

Denne aktivitet er rettet mod erfarne 
kvindelige og mandlige forskere i 
forskellige faser af karrieren og har til 
formål at styrke deres personlige 
kompetenceudvikling ved at give dem 
mulighed for at erhverve fler- eller 
tværfaglige kvalifikationer eller høste 
erfaring i forskellige sektorer. Målet er at 
hjælpe både de kvindelige og de mandlige 
forskere til at opnå og/eller styrke en 
ledende uafhængig stilling, f.eks. en ledende 
forskerstilling, et professorat eller en anden 
ledende stilling i uddannelsessystemet eller i 
erhvervslivet. Der vil også blive ydet støtte 
til forskere, der ønsker at genoptage 
forskerkarrieren efter en pause, navnlig efter 
en barselsorlov eller en forældreorlov, eller 
som vil reintegreres i en forskerkarriere i en 
medlemsstat eller et associeret land, 
herunder i deres hjemland, efter et ophold i 
et andet land, i hvilken forbindelse det skal 
gøres lettere at forene arbejdsliv og 
familieliv bl.a. under hensyntagen til den 
demografiske udvikling. I dette øjemed bør 
der i højere grad tilskyndes til gensidig 
anerkendelse af kvalifikationer erhvervet 
på EU's område eller i tredjelande.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det om 
fornødent fremhæves, at aktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd.
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Ændringsforslag 24
Bilag, Aktiviteter, Livslang uddannelse og karriereudvikling,

afsnit 2

En forsker skal have mindst fire års
forskningserfaring (fuld tid) for at kunne 
deltage i denne aktivitet. Da det drejer sig 
om livslang uddannelse og 
karriereudvikling, forventes det imidlertid, at 
deltagerne typisk vil have endnu længere 
tids erfaring.

En forsker skal have en samlet
forskningserfaring på fire år for at kunne 
deltage i denne aktivitet. Da det drejer sig 
om livslang uddannelse og 
karriereudvikling, forventes det imidlertid, at 
deltagerne typisk vil have endnu længere 
tids erfaring.

Begrundelse

For at kunne deltage i denne aktivitet bør forskerne have en samlet forskningserfaring på fire 
år omfattende alle udøvede forskningsaktiviteter, bl.a. før og efter en forældreorlov i 
kvindelige forskeres tilfælde.

Ændringsforslag 25
Bilag, Aktiviteter, Særlige foranstaltninger, afsnit 1

For at støtte etableringen af et virkeligt 
europæisk arbejdsmarked for forskere vil der 
blive iværksat et sammenhængende sæt 
ledsageforanstaltninger, der skal medvirke 
til at fjerne hindringer for mobilitet og styrke 
forskernes karriereudsigter i Europa. Disse 
foranstaltninger vil navnlig sigte mod at 
skabe øget opmærksomhed omkring 
forskning og forskerhvervet blandt 
interesseparterne og offentligheden, bl.a. 
gennem Marie Curie-stipendier, mod at 
stimulere og støtte aktiviteter på 
medlemsstatsplan og mod at supplere 
Fællesskabets aktiviteter.

For at støtte etableringen af et virkeligt 
europæisk arbejdsmarked for både 
kvindelige og mandlige forskere vil der 
blive iværksat et sammenhængende sæt 
ledsageforanstaltninger, der skal medvirke 
til at fjerne hindringer for mobilitet, styrke 
forskernes karriereudsigter i Europa og gøre 
det lettere at forene arbejdsliv og familieliv. 
Disse foranstaltninger vil navnlig sigte mod 
at skabe øget opmærksomhed omkring 
forskning og forskerhvervet blandt 
interesseparterne og offentligheden, bl.a. 
gennem Marie Curie-stipendier, mod at 
stimulere og støtte aktiviteter på 
medlemsstatsplan og mod at supplere 
Fællesskabets aktiviteter.

Begrundelse

Da der i Kommissionens forslag lægges særlig vægt på ligestillingsaspektet, bør det 
fremhæves, at forskningsaktiviteterne henvender sig til både kvinder og mænd. Endvidere bør 
der skabes de rette forudsætninger for, at kvinder kan deltage mere aktivt i aktiviteterne, når 
de har fået mulighed for at forene arbejdsliv og familieliv.
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