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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration (2007−2013) ingår som ett led i den integrerade 
strategin för mänskliga resurser inom europeisk forskning och utveckling.

Med hänvisning till principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i detta yttrande 
understryker Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män att kvinnorna fortfarande är en underutnyttjad kapacitet inom vetenskapen 
och efterlyser i detta sammanhang mer konkreta stödåtgärder. I de flesta EU-medlemsstater är 
antalet kvinnliga akademiker proportionellt sett högre än antalet manliga akademiker. Trots 
att kvinnor är mer välutbildade är arbetsmarknaden för forskare fortfarande mansdominerad. 
Kvinnorna är i minoritet på det vetenskapliga området och i beslutande organ som arbetar
med vetenskapliga frågor. Ramprogrammet bör därför bidra dels till att främja att fler 
människor väljer den vetenskapliga banan, framför allt genom att uppmuntra kvinnor att välja 
en vetenskaplig eller teknisk utbildning, dels till att öka kvinnors deltagande i all vetenskaplig 
verksamhet på lika villkor och på alla nivåer. 

Därför bör den forskning som bedrivs inom ramen för detta program följa grundläggande 
etiska principer, bl.a. dem som är upptagna i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, såsom människans rätt till integritet, jämställdhet mellan kvinnor 
och män eller möjligheten att förena familje- och arbetsliv. 

Ramprogrammet är indelat i fyra verksamhetsområden. Ett av dessa områden, kallat 
Människor, har som mål att förbättra utbildningen och karriärutvecklingen för enskilda 
forskare oavsett kön. I yttrandet framhålls att det är ytterst viktigt att programmet Människor 
främjar en integrering av jämställdhetsfrågor och tar vederbörlig hänsyn till 
jämställdhetsprincipen, bland annat genom att främja etablering av nya företag och kvinnligt 
företagande. Det betonas också att dessa initiativ bör beaktas på vederbörligt sätt i 
budgetplanen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Ramprogrammet är uppdelat i fyra typer 
av verksamhet – gränsöverskridande 

(2) Ramprogrammet, som vänder sig till 
både kvinnliga och manliga forskare, är 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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samarbete kring strategiska teman 
(Samarbete), forskardriven forskning 
baserad på initiativ från forskarvärlden 
(Idéer), stöd till forskares utbildning och 
karriärutveckling (Människor) och stöd till 
forskningskapacitet (Kapacitet). Indirekta 
åtgärder inom ramen för Människor bör 
genomföras i detta särskilda program.

uppdelat i fyra typer av verksamhet –
gränsöverskridande samarbete kring 
strategiska teman (Samarbete), forskning på 
förslag från kvinnliga och manliga 
forskare, baserad på initiativ från 
forskarvärlden (Idéer), stöd till kvinnliga 
och manliga forskares utbildning och 
karriärutveckling (Människor) och stöd till 
forskningskapacitet (Kapacitet). Indirekta 
åtgärder inom ramen för Människor bör 
genomföras i detta särskilda program.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att särskilt uppmärksamma en integrering av 
jämställdhetsperspektivet måste man vid behov precisera att verksamheten gäller både 
kvinnor och män.

Ändringsförslag 2
Skäl 4

(4) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

(4) Ramprogrammet bör komplettera de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
sysselsättning, lika möjligheter och 
likabehandling, konkurrenskraft och 
innovation, industri, hälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning, energi, transport och miljö.

Motivering

Principen om lika möjligheter och likabehandling är en viktig gemenskapsprincip som bör 
genomföras med sikte på att uppnå Lissabonmålen och som även ramprogrammet bör bidra 
till.

Ändringsförslag 3
Skäl 5

(5) Den verksamhet med inriktning på 
innovation och små och medelstora företag 
som skall stödjas inom detta ramprogram 

(5) Den verksamhet med inriktning på 
innovation och små och medelstora företag 
som skall stödjas inom detta ramprogram 
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bör komplettera verksamhet som genomförs 
inom ramprogrammet för konkurrenskraft 
och innovation.

bör komplettera verksamhet som genomförs 
inom ramprogrammet för konkurrenskraft 
och innovation och bidra till att stödja små 
familjeföretag samt små och medelstora 
företag med kvinnlig ledning.

Motivering

Bristande tillgång till lämpliga finansieringsformer kan utgöra ett hinder för deltagande i 
forskningsverksamhet, teknisk utveckling och demonstration, särskilt för små och medelstora 
företag och små familjeföretag med kvinnlig ledning.

Ändringsförslag 4
Skäl 7

(7) Det internationella perspektivet är 
grundläggande för de mänskliga resurserna 
inom europeisk forskning och utveckling. I 
enlighet med artikel 170 i fördraget får 
länder som har slutit de nödvändiga avtalen 
(även på projektnivå). På grundval av 
ömsesidiga fördelar får också organ från 
tredjeländer och internationella 
organisationer för vetenskapligt samarbete 
delta i detta särskilda program. Enskilda 
forskare från tredjeländer får delta i vilka 
åtgärder som helst i det särskilda 
programmet, även särskilt inriktade åtgärder.

(7) Det internationella perspektivet är 
grundläggande för de mänskliga resurserna 
inom europeisk forskning och utveckling. I 
enlighet med artikel 170 i fördraget får 
länder som har slutit de nödvändiga avtalen 
(även på projektnivå). På grundval av 
ömsesidiga fördelar får också organ från 
tredjeländer och internationella 
organisationer för vetenskapligt samarbete 
delta i detta särskilda program. Enskilda 
kvinnliga och manliga forskare från 
tredjeländer får utan att de på något sätt 
diskrimineras delta i vilka åtgärder som 
helst i det särskilda programmet, även 
särskilt inriktade åtgärder. Särskilda 
insatser behövs därför för att påskynda det 
ömsesidiga erkännandet av 
yrkeskvalifikationer som förvärvats i 
tredjeländer.

Motivering

Deltagandet i programmet får inte på något sätt påverkas av diskriminerande förfaranden. 
Dessutom är det nödvändigt att – i syfte att locka utländska forskare till Europa – påskynda 
det ömsesidiga erkännandet av kvalifikationer som förvärvats i tredjeländer, så att man i 
tillräcklig utsträckning drar nytta av de mänskliga resurserna inom forskning och teknik i 
Europa och inte hindrar forskarnas rörlighet inom EU.

Ändringsförslag 5
Skäl 8
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(8) Forskning som bedrivs inom ramen för 
detta särskilda program bör följa 
grundläggande etiska principer, bl.a. dem 
som är upptagna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

(8) Forskning som bedrivs inom ramen för 
detta särskilda program bör följa 
grundläggande etiska principer, bl.a. dem 
som är upptagna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
såsom människans rätt till integritet, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt
möjligheten att förena familje- och
arbetsliv.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att särskilt uppmärksamma en integrering av 
jämställdhetsperspektivet måste man vid behov precisera att verksamheten gäller både 
kvinnor och män.

Ändringsförslag 6
Skäl 9a (nytt)

(9a) Ramprogrammet bör bidra till att 
människor väljer den vetenskapliga banan
och framför allt uppmuntra kvinnor att 
välja en karriär inom vetenskap eller 
teknik.

Motivering

Man bör vidta åtgärder på olika forskningsnivåer (studier, karriär osv.) för att verkligen 
skapa en politik för lika tillgång och möjliggöra en politik för lika möjligheter på 
forskningsområdet. Ändringsförslaget är för övrigt kopplat till ett nytt skäl 13a som 
föreslagits av föredraganden för yttrandet.

Ändringsförslag 7
Skäl 13

(13) När detta program genomförs bör ett 
genusperspektiv tillämpas och man bör 
bland annat beakta arbetsförhållandena, 
insynen i anställningsprocessen och
karriärutvecklingen för forskare som 
anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens rekommendation 
av den 11 mars 2005 om den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjer för 

(13) När detta program genomförs bör 
vederbörlig hänsyn tas till integreringen av 
perspektivet som rör likabehandling av och 
lika möjligheter för kvinnor och män samt 
till lika rättigheter, med lämpliga 
finansiella anslag, och man bör bland annat 
beakta arbetsförhållandena, särskilt för att 
göra det möjligt att förena arbets- och 
familjeliv, anställningsprocessens öppenhet 
och överensstämmelse med principen om 
ickediskriminering samt karriärutvecklingen 
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rekrytering av forskare. för kvinnliga och manliga forskare, varvid 
särskild uppmärksamhet bör riktas mot
behoven hos funktionshindrade forskare,
som anställts inom ramen för projekt och 
program som finansieras inom ramen för 
åtgärder i detta program. Ramar för detta 
återfinns i kommissionens rekommendation 
av den 11 mars 2005 om den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjer för 
rekrytering av kvinnliga och manliga 
forskare.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att framhäva en integrering av 
jämställdhetsperspektivet måste man vid behov och med lämplig terminologi precisera att 
verksamheten gäller både kvinnor och män samt se till att denna princip återspeglas i de 
finansiella anslagen. Dessutom bör man garantera och framför allt underlätta 
funktionshindrades tillträde på lika villkor till alla åtgärder. Behovet av att förena arbets- och 
familjeliv bör också beaktas vid programmets genomförande och även respekten för principen 
om icke-diskriminering vid urval av forskare.

Ändringsförslag 8
Skäl 13a (nytt)

(13a) I de flesta europeiska länder är 
antalet kvinnliga akademiker proportionellt 
sett högre än antalet manliga akademiker. 
Arbetsmarknaden för forskare är dock 
mansdominerad: skillnaden mellan 
kvinnor och män i åldersgruppen 20–24 
med högre utbildning var fem 
procentenheter 20041. Det är därför 
nödvändigt att främja kvinnors deltagande 
på olika nivåer inom forskningssektorn i 
syfte att integrera genusperspektivet.
Undantag från denna princip kan göras i 
särskilt motiverade fall.
____________________

1 Rapport från kommissionen till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om jämställdhet mellan 
kvinnor och män, 2005 (KOM(2005)0044).
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Motivering

Kvinnors deltagande måste främjas på alla nivåer inom forskningssektorn. Samtidigt bör man 
beakta att det på vissa områden ännu inte är möjligt att föra en strikt politik för lika 
möjligheter på grund av kvinnornas låga deltagande.

Ändringsförslag 9
Skäl 14

(14) Programmet är förenligt med och 
främjar vidareutvecklingen och 
genomförandet av den integrerade strategin 
för mänskliga resurser inom europeisk 
forskning och utveckling på grundval av En 
strategi för rörlighet i det Europeiska 
området för forskningsverksamhet och 
rådets resolution om forskares yrke och 
karriär inom det europeiska området för 
forskningsverksamhet, och man beaktar 
också rådets slutsatser om mänskliga 
resurser i forskning och utveckling av den 
18 april 2005.

(14) Programmet är förenligt med och 
främjar vidareutvecklingen och 
genomförandet av den integrerade strategin 
för mänskliga resurser inom europeisk 
forskning och utveckling på grundval av En 
strategi för rörlighet i det Europeiska 
området för forskningsverksamhet, i vilken
man med hänvisning till 
jämställdhetsprincipen uttryckligen 
påpekar att kvinnorna fortfarande är en
kapacitet för vetenskapen i Europa som 
inte utnyttjas i tillräckligt hög grad, och 
rådets resolution om forskares yrke och 
karriär inom det europeiska området för 
forskningsverksamhet, och man beaktar 
också rådets slutsatser om mänskliga 
resurser i forskning och utveckling av den 
18 april 2005.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge programmet en konkret inriktning som kan bidra till att 
undanröja de brister som fastställts i strategin för rörlighet i det Europeiska området för 
forskningsverksamhet. 

Ändringsförslag 10
Artikel 2, stycke 1

Det särskilda programmet Människor skall 
stödja åtgärder som, både kvalitativt och 
kvantitativt, stärker människors potential
inom europeisk forskning och teknik. Den 
verksamhet som syftar till stöd för 
utbildning och karriärutveckling för 
forskare, så kallade Marie Curie-åtgärder, 
förstärks och fokuseras mer på 
huvudaspekterna kring kompetens och 

Det särskilda programmet Människor skall 
stödja åtgärder som främjar valet av en 
forskarkarriär och, både kvalitativt och 
kvantitativt, stärker den mänskliga och i 
synnerhet den kvinnliga potentialen inom 
europeisk forskning och teknik och främjar 
tillträde på lika villkor för såväl kvinnor 
som män, varvid särskild uppmärksamhet 
bör ges funktionshindrade forskare. Den 
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karriärutveckling och får starkare kopplingar 
till nationella system.

verksamhet som syftar till stöd för 
utbildning och karriärutveckling för 
kvinnliga och manliga forskare, så kallade 
Marie Curie-åtgärder, förstärks och 
fokuseras mer på huvudaspekterna kring 
kompetens och karriärutveckling och får 
starkare kopplingar till nationella system.

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 1

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer. 

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer.
Ekonomiskt stöd får enbart ges till 
forskning som överensstämmer med de 
mänskliga rättigheterna och särskilt med 
principen om människans värdighet.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 3, strecksats 1

– Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater.

– Forskningsverksamhet som är förbjuden i
medlemsstaterna av hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och de 
konstitutionella principerna.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 3

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna skall avse kvalitativa 
aspekter i förslagen (forskare/organisationer) 
och deras potential för ytterligare framsteg 
och i vissa fall bedömning av om förslaget 
kan genomföras; de föreslagna åtgärdens 
kvalitet för vetenskaplig utbildning eller 
kunskapsöverföring; mervärde för 
gemenskapen och den strukturerande 
effekten av den föreslagna åtgärden i fråga 
om bidrag till det särskilda programmets och 

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för bedömning av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för de olika 
finansieringsmetoderna, och för urval av 
projekt. Kriterierna skall avse kvalitativa 
aspekter i förslagen (forskare/organisationer) 
och deras potential för ytterligare framsteg 
och i vissa fall bedömning av om förslaget 
kan genomföras; de föreslagna åtgärdens 
kvalitet för vetenskaplig utbildning eller 
kunskapsöverföring; mervärde för 
gemenskapen och den strukturerande 
effekten av den föreslagna åtgärden i fråga 
om bidrag till det särskilda programmets och 
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arbetsprogrammets mål. Kriterierna och 
eventuella viktningar och trösklar får 
beskrivas närmare eller kompletteras i 
arbetsprogrammet.

arbetsprogrammets mål samt genomförande 
av principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män. 
Kriterierna och eventuella viktningar och 
trösklar får beskrivas närmare eller 
kompletteras i arbetsprogrammet.

Motivering

I överensstämmelse med skäl 13 i kommissionens förslag och med lämplig terminologi.

Ändringsförslag 14
Bilaga, inledningen, stycke 1

En av de viktigaste konkurrensaspekterna i 
forskning och teknik är de mänskliga 
resursernas omfattning och kvalitet. Detta 
programs övergripande strategi är att göra 
Europa mer attraktivt för forskare i syfte att 
öka EU:s kapacitet och resultat inom 
forskning och teknisk utveckling samt 
konsolidera och ytterligare utveckla det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet. Detta skall ske 
genom att man i hela EU strukturerar 
forskningsutbildningens organisation, 
resultat och kvalitet, forskarnas aktiva 
karriärutveckling, forskarnas överföring av 
kunskaper mellan olika sektorer och 
forskningsorganisationer samt kvinnornas 
deltagande i forskning och utveckling.

En av de viktigaste konkurrensaspekterna i 
forskning och teknik är de mänskliga 
resursernas omfattning och kvalitet. Detta 
programs övergripande strategi är att göra 
Europa mer attraktivt för forskare i syfte att 
öka EU:s kapacitet och resultat inom 
forskning och teknisk utveckling samt 
konsolidera och ytterligare utveckla det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet. Detta skall ske 
genom att man strukturerar 
forskningsutbildningens organisation, 
resultat och kvalitet, de kvinnliga och 
manliga forskarnas överföring av kunskaper 
mellan olika sektorer och 
forskningsorganisationer samt en aktiv 
karriärutveckling för forskare med särskild 
uppmärksamhet på kvinnornas deltagande i 
forskning och utveckling samtidigt som
möjligheterna att förena arbets- och 
familjeliv främjas.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att särskilt uppmärksamma en integrering av 
jämställdhetsperspektivet måste man precisera att åtgärderna gäller både kvinnor och män. 
Dessutom måste lämpliga förutsättningar skapas för att kvinnor mer aktivt skall kunna ägna 
sig åt vetenskap, i och med att de ges möjlighet att förena en vetenskaplig karriär med 
familjelivet.

Ändringsförslag 15
Bilaga, inledningen, stycke 2



AD\608138SV.doc 11/18 PE 367.770v02-00

SV

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 
forskare och rör deras kompetensutveckling 
under hela deras karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i Marie 
Curie-åtgärderna är mobilitet (över både 
nations- och sektorsgränser), erfarenheter 
från olika sektorer och länder och adekvata 
arbetsförhållanden.

Programmet kommer att genomföras med 
hjälp av systematiska investeringar i 
människor, främst genom en rad samordnade 
Marie Curie-åtgärder som vänder sig till 
kvinnliga och manliga forskare och rör 
deras kompetensutveckling under hela deras 
karriär, från grundläggande 
forskarutbildning till karriärutveckling och 
livslångt lärande. Grundstenarna i 
Marie Curie-åtgärderna är mobilitet (över 
både nations- och sektorsgränser), 
erfarenheter och kvalifikationer som 
förvärvats från olika sektorer och länder och 
adekvata arbetsförhållanden samt hänsyn till 
jämställdhetsprincipen och särskild 
uppmärksamhet riktad mot 
funktionshindrade forskare.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att särskilt uppmärksamma en integrering av 
jämställdhetsperspektivet måste man precisera att åtgärderna gäller både kvinnor och män. 
Dessutom bör man garantera och underlätta funktionshindrades tillträde på lika villkor till 
alla åtgärder. För att göra det möjligt för kvinnliga och manliga forskare från tredjeländer 
att delta i programmet är det absolut nödvändigt att vidta åtgärder för erkännande av 
kvalifikationer som förvärvats i dessa länder. För övrigt bör Marie Curie-åtgärderna främja 
skapandet av arbetsförhållanden som inte bara tar hänsyn till jämställdhetsprincipen utan 
även till behovet av att förena arbets- och familjeliv.

Ändringsförslag 16
Bilaga, inledningen, stycke 4

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan industri och den akademiska världen 
uppmuntras i Marie Curie-åtgärderna när det 
gäller forskarutbildning, karriärutveckling 
och kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd 
avser partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen.

Det är av stor vikt för programmet att 
företag deltar på bred front, även små och 
medelstora företag. Ett ökat samarbete 
mellan industri och den akademiska världen 
uppmuntras i Marie Curie-åtgärderna när det 
gäller forskarutbildning, karriärutveckling 
och kunskapsutbyte, och en särskild åtgärd
avser partnerskap och förbindelser mellan 
industrin och den akademiska världen för att 
uppmuntra etablering av nya företag och 
kvinnligt företagande.

Motivering

Särskilt i små och medelstora företag känner man av den digitala klyftan, något som absolut 



PE 367.770v02-00 12/18 AD\608138SV.doc

SV

inte främjar konkurrenskraften hos små och medelstora företag där många kvinnor är 
verksamma. Särskild uppmärksamhet bör ägnas denna fråga i samband med programmets 
genomförande.

Ändringsförslag 17
Bilaga, inledningen, stycke 5

Den internationella dimensionen, som är 
grundläggande för de mänskliga resurserna i 
Europas forskning och utveckling, kommer 
att beaktas i karriärutvecklingen samt i 
arbetet med att stärka och berika det 
internationella forskarsamarbetet och locka 
forskartalanger till Europa. Den 
internationella dimensionen kommer att ingå 
i samtliga Marie Curie-åtgärder och också 
ligga till grund för särskilda åtgärder.

Den internationella dimensionen, som är 
grundläggande för de mänskliga resurserna i 
Europas forskning och utveckling, kommer 
att beaktas i karriärutvecklingen, både vad 
gäller kvinnor och män, samt i arbetet med 
att stärka och berika det internationella 
samarbetet mellan kvinnliga och manliga 
forskare och locka forskartalanger till 
Europa. Den internationella dimensionen 
kommer att ingå i samtliga
Marie Curie-åtgärder och också ligga till 
grund för särskilda åtgärder.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att framhäva en integrering av 
jämställdhetsperspektivet bör man vid behov precisera att verksamheten gäller både kvinnor 
och män.

Ändringsförslag 18
Bilaga, inledningen, stycke 6

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40% 
kvinnor). Åtgärderna kommer dessutom vara 
utformade så att forskarna kan kombinera
arbetsliv och privatliv samt återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott. Där det är 
relevant kommer även beaktandet av etiska, 
sociala, rättsliga och bredare kulturella 
aspekter på forskningsverksamheten och 
forskningens potentiella tillämpningar samt 
de socioekonomiska effekterna av 

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principerna för hållbar utveckling och 
jämställdhet mellan könen. Programmet 
syftar till att integrera ett genusperspektiv 
genom att man uppmuntrar lika möjligheter i 
alla Marie Curie-åtgärder och genom att låta 
projekt med en balanserad könsfördelning 
fungera som riktmärke (målet är minst 40% 
kvinnor). Åtgärderna kommer dessutom vara 
utformade så att forskarna, i synnerhet de 
kvinnliga forskarna, kan kombinera 
arbetsliv och familjeliv samt återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott, särskilt 
efter en mammaledighet eller 
föräldraledighet, och med hänsyn till den 
demografiska utvecklingen. Där det är 
relevant kommer även beaktandet av etiska, 
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vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet.

sociala, rättsliga och bredare kulturella 
aspekter på forskningsverksamheten och 
forskningens potentiella tillämpningar samt 
de socioekonomiska effekterna av 
vetenskaplig och teknisk utveckling samt 
teknisk-ekonomisk framtidsforskning 
(”Foresight”) att beaktas i det särskilda 
programmet.

Motivering

Kvinnor har inte samma möjligheter som män att göra karriär på forskningsområdet. Därför 
är det viktigt att vidta åtgärder för att kvinnor skall kunna återuppta sin karriär efter ett 
avbrott, särskilt efter en mammaledighet eller föräldraledighet.

Ändringsförslag 19
Bilaga, inledningen, stycke 7

För att fullt ut utnyttja Europas potential att 
locka till sig forskare kommer Marie Curie-
åtgärderna att samverka med andra åtgärder 
både inom ramen för gemenskapens 
forskningspolitik och inom annan
gemenskapspolitik, t.ex. utbildning, 
sammanhållning och sysselsättning. Den 
typen av samverkan kommer att eftersträvas 
både på nationell och internationell nivå.

För att fullt ut utnyttja Europas potential att 
locka till sig kvinnliga och manliga forskare 
kommer Marie Curie-åtgärderna att 
samverka med andra åtgärder både inom 
ramen för gemenskapens forskningspolitik 
och inom gemenskapspolitiken för t.ex. 
utbildning, sammanhållning och 
sysselsättning, för att garantera en 
integrering av jämställdhetsperspektivet. 
Den typen av samverkan kommer att 
eftersträvas både på nationell och 
internationell nivå.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att framhäva en integrering av 
jämställdhetsperspektivet bör man precisera att verksamheten gäller både kvinnor och män.

Ändringsförslag 20
Bilaga, Etiska aspekter, stycke 1

Vid genomförandet av det särskilda 
programmet, och i den 
forskningsverksamhet som bygger på det, 
skall grundläggande etiska principer följas. 
Hit hör bland annat de principer som 
framgår av Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, däribland 

Vid genomförandet av det särskilda 
programmet, och i den 
forskningsverksamhet som bygger på det, 
skall grundläggande etiska principer följas. 
Hit hör bland annat de principer som 
framgår av Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, däribland 
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skydd av människans värdighet och liv, 
skydd av personuppgifter och privatlivet 
samt av djuren och miljön i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och gällande 
internationella konventioner, riktlinjer och 
uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen i dess senaste 
lydelse, Europarådets konvention om 
mänskliga rättigheter och biomedicin, vilken 
undertecknades i Oviedo den 4 april 1997, 
med tilläggsprotokoll, FN-konventionen om 
barnens rättigheter, Unescos universella 
deklaration om humangenomet och 
mänskliga rättigheter, FN-konventionen om 
bakteriologiska (biologiska) vapen och 
toxinvapen (BTV), det internationella 
fördraget om växtgenetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk, samt 
Världshälsoorganisationens (WHO) gällande 
resolutioner.

skydd av människans värdighet och liv, 
skydd av personuppgifter och privatlivet 
samt av djuren och miljön i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen och gällande 
internationella konventioner, riktlinjer och 
uppförandekoder, såsom 
Helsingforsdeklarationen i dess senaste 
lydelse, Europarådets konvention om 
mänskliga rättigheter och biomedicin, vilken 
undertecknades i Oviedo den 4 april 1997, 
med tilläggsprotokoll, FN-konventionen om 
barnens rättigheter, Unescos universella 
deklaration om humangenomet och 
mänskliga rättigheter, FN:s 
generalförsamlings resolution 59/280 av 
den 8 mars 2005, FN-konventionen om 
bakteriologiska (biologiska) vapen och 
toxinvapen (BTV), det internationella 
fördraget om växtgenetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk, samt 
Världshälsoorganisationens (WHO) gällande 
resolutioner.

Ändringsförslag 21
Bilaga, Etiska aspekter, stycke 3

I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen och de olika 
angreppssätt som tillämpas i Europa måste 
deltagare i forskningsprojekt följa gällande 
lagar, förordningar och etiska bestämmelser 
i de länder där forskningen kommer att 
genomföras. Nationella bestämmelser gäller 
under alla förhållanden och 
forskningsverksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat eller något annat givet land 
kommer inte att erhålla något 
gemenskapsfinansierat stöd i landet i fråga.

I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen och de olika 
angreppssätt som tillämpas i Europa måste 
deltagare i forskningsprojekt följa gällande
lagar, förordningar och etiska bestämmelser 
i de länder där forskningen kommer att 
genomföras. Nationella bestämmelser gäller 
under alla förhållanden och 
forskningsverksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat eller något annat givet land 
kommer inte att erhålla något 
gemenskapsfinansierat stöd i landet i fråga. I 
princip ger gemenskapen enbart 
ekonomiskt stöd till forskning som 
överensstämmer med de mänskliga 
rättigheterna och framför allt med 
principen om människans värdighet.

Ändringsförslag 22
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Bilaga, Verksamhet, Grundutbildning av forskare, stycke 1

Denna åtgärd stödjer grundutbildningen av 
forskare och avser i normalfallet de första 
fyra åren av forskarkarriären. Stöd kan 
betalas för ytterligare ett år om detta krävs 
för att grundutbildningen skall slutföras. 
Genom ett gränsöverskridande nätverk, vars 
syfte är att strukturera lejonparten av den 
kapacitet som finns i samtliga 
medlemsstaters och associerade länders 
offentliga och privata sektorer att 
tillhandahålla högkvalitativ grundutbildning 
för forskare, skall denna åtgärd förbättra 
forskarnas karriärutsikter i båda sektorerna, 
vilket är tänkt att få unga forskare att välja 
en forskarkarriär.

Denna åtgärd stödjer grundutbildningen av 
forskare och avser i normalfallet de första 
fyra åren av forskarkarriären. Stöd kan 
betalas för ytterligare ett år om detta krävs 
för att grundutbildningen skall slutföras och 
för att främja en rättvis balans mellan 
kvinnors och mäns deltagande. Genom ett 
gränsöverskridande nätverk, vars syfte är att 
strukturera lejonparten av den kapacitet som 
finns i samtliga medlemsstaters och 
associerade länders offentliga och privata 
sektorer att tillhandahålla högkvalitativ 
grundutbildning för forskare, skall denna 
åtgärd förbättra forskarnas karriärutsikter i 
båda sektorerna, vilket är tänkt att få unga 
forskare och särskilt kvinnor att välja en 
forskarkarriär.

Motivering

Med hänsyn till att kommissionens förslag syftar till att framhäva integreringen av 
jämställdhetsperspektivet bör man vid behov precisera att verksamheten gäller både kvinnor 
och män.

Ändringsförslag 23
Bilaga, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, stycke 1

Denna åtgärd riktar sig till erfarna forskare i 
olika stadier av karriären. Forskarnas 
individuella kompetensprofil skall breddas i 
tvärvetenskaplig riktning eller med hjälp av 
erfarenhet från olika sektorer. Syftet är att 
stödja forskarna i deras strävan att uppnå 
eller förstärka en ledande oberoende position 
som ansvarig för undersökningar, som 
professor eller någon annan högre post inom 
utbildningen eller i företagsvärlden. 
Åtgärden kommer också att stödja forskarna 
att återuppta forskarkarriären efter ett 
uppehåll eller (åter)integrera forskare i en 
forskarkarriär i medlemsstaterna eller 
associerade länder, även deras 
ursprungsland, efter en utlandstjänst.

Denna åtgärd riktar sig till erfarna kvinnliga 
och manliga forskare i olika stadier av 
karriären. Forskarnas individuella 
kompetensprofil skall breddas i 
tvärvetenskaplig riktning eller med hjälp av 
erfarenhet från olika sektorer. Syftet är att 
stödja de kvinnliga och manliga forskarna i 
deras strävan att uppnå eller förstärka en 
ledande oberoende position som ansvarig för 
undersökningar, som professor eller någon 
annan högre post inom utbildningen eller i 
företagsvärlden. Åtgärden kommer också att 
stödja forskarna att återuppta 
forskarkarriären efter ett uppehåll, särskilt 
efter en mammaledighet eller 
föräldraledighet, eller (åter)integrera 
forskare i en forskarkarriär i 
medlemsstaterna eller associerade länder, 
även deras ursprungsland, efter en 
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utlandstjänst, samt främja möjligheterna att 
förena familje- och arbetsliv, mot bakgrund 
av bland annat den demografiska 
utvecklingen. Därför måste man förbättra 
det ömsesidiga erkännandet av 
kvalifikationer som förvärvats i 
gemenskapen och i tredjeländer.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att framhäva en integrering av 
jämställdhetsperspektivet bör man vid behov precisera att verksamheten gäller både kvinnor 
och män.

Ändringsförslag 24
Bilaga, Verksamhet, ”Livslångt lärande” och karriärutveckling, stycke 2

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha minst fyra års erfarenhet av 
heltidsforskning. Eftersom åtgärden avser 
livslångt lärande och karriärutveckling 
förväntas forskarna i normalfallet ha ännu 
mer erfarenhet än så.

För att komma i fråga för denna åtgärd skall 
forskare ha sammanlagt fyra års erfarenhet 
av forskning. Eftersom åtgärden avser 
livslångt lärande och karriärutveckling 
förväntas forskarna i normalfallet ha ännu 
mer erfarenhet än så.

Motivering

Den erfarenhet av forskning som forskare skall ha för att komma i fråga för denna åtgärd kan 
fastställas till fyra år och den bör kunna fördelas på olika tidsintervall, till exempel för 
kvinnor som arbetat med forskning före och efter en föräldraledighet.

Ändringsförslag 25
Bilaga, Verksamhet, Särskilda åtgärder, stycke 1

Till stöd för upprättandet av en verklig 
europeisk arbetsmarknad för forskare skall 
en rad samordnade åtföljande åtgärder 
genomföras för att undanröja hinder för 
förflyttning och förbättra de europeiska 
forskarnas karriärmöjligheter. Dessa 
åtgärder syftar främst till att öka 
medvetenheten hos aktörerna och 
allmänheten (även genom Marie Curie-pris), 
att stimulera och stödja åtgärder i 
medlemsstaterna och att komplettera 
gemenskapsåtgärderna.

Till stöd för upprättandet av en verklig 
europeisk arbetsmarknad för kvinnliga och 
manliga forskare skall en rad samordnade 
åtföljande åtgärder genomföras för att 
undanröja hinder för förflyttning och 
förbättra de europeiska forskarnas 
karriärmöjligheter och göra det lättare att 
förena arbets- och familjeliv. Dessa 
åtgärder syftar främst till att öka 
medvetenheten hos aktörerna och 
allmänheten (även genom Marie Curie-pris), 
att stimulera och stödja åtgärder i 
medlemsstaterna och att komplettera 
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gemenskapsåtgärderna.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag avser att särskilt uppmärksamma en integrering av 
jämställdhetsperspektivet måste man preciseras att åtgärderna gäller både kvinnor och män. 
Dessutom måste lämpliga förutsättningar skapas för att kvinnor mer aktivt skall kunna ägna 
sig åt vetenskap, i och med att de ges möjlighet att förena en vetenskaplig karriär med 
familjelivet.
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