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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie betreffende het specifieke programma "Mensen" tot 
uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) moet worden toegejuicht omdat er 
in het algemeen een positief signaal van uitgaat waarbij de continuïteit van de aan de gang 
zijnde acties uit hoofde van het zesde kaderprogramma wordt verzekerd. Het programma 
"Mensen" beoogt de wetenschappelijke carrière van jonge onderzoekers te verbeteren, dankzij 
de Marie Curie-acties die ongetwijfeld het meest concrete en doeltreffende instrument voor de 
ontwikkeling van menselijk potentieel in de wetenschappelijke sector zijn.

Een dergelijke doelstelling dient te worden toegejuicht, maar er moet tevens in het bijzonder 
voor worden gezorgd dat er geen tekort aan wetenschappers ontstaat of dat er zich geen 
versnippering of overlapping van onderzoeksinspanningen voordoen. Daarom mogen de 
onderzoeksteams niet te geïsoleerd van elkaar werken, met name in de perifere en minder 
welvarende regio's van de Gemeenschap. Om de ontwikkeling van deze kenniscapaciteit te 
versterken, door vooral een impuls te geven aan de opleiding en de mobiliteit van 
onderzoekers, is het nodig de toegankelijkheid van de onderzoeksinfrastructuren te 
verbeteren.

In de onderzoekssector dienen in het bijzonder de gelijke kansen voor mannen en vrouwen te 
worden gerespecteerd.

Daarom is het noodzakelijk de algemene problematiek in het programma op te nemen, ofwel
door de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle Marie Curie-acties aan te 
moedigen, ofwel door een vergelijkende studie te maken van de deelname van beide seksen. 
Wanneer de programma's hen aanmoedigen om zich kandidaat te stellen, reageren de 
onderzoekster massaal. Sedert 1999, het jaar waarin de Commissie besloot om in het kader 
van de Marie Curie-beurzen een bewustmakingscampagne voor gendergelijkheid op touw te 
zetten, is de situatie weer in evenwicht gebracht.

De mobiliteit van onderzoekers moet, dankzij de steun aan het partnerschap tussen publieke 
onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven, een belangrijk element worden bij de verwerving 
en overdracht van kennis.

Er moet concrete actie worden ondernomen om de ontwikkeling van een nieuwe generatie 
onderzoekers te steunen, die zullen moeten worden opgeleid en voorbereid op 
wetenschappelijke activiteiten en toepassingen.

De terugkeer van onderzoekers naar hun land van herkomst dient aantrekkelijk te worden 
gemaakt door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en onderzoekers te garanderen dat ze een 
correcte sociale bescherming krijgen.

Mobiliteit moet worden beschouwd als een keuze en een kans. Bij een actie voor meer 
mobiliteit moet een onderzoeker niet zoeken naar een manier om te ontsnappen, maar moet hij 
in die actie een kans zien om in het buitenland te werken om er zijn verworven kennis verder 
uit te breiden en zijn ervaringen uit te wisselen, of zelfs "uit te voeren". De mogelijkheden die 
de mobiliteit biedt als middel voor de verspreiding van kennis en technieken, zouden zowel 
op nationaal als op Europees niveau beter moeten worden benut.
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De Europese Unie beschikt over een sterk wapen op het gebied van de kwaliteit van haar 
onderzoekers en haar vakkundigen. Zowel de individuele als de collectieve capaciteiten van 
zijn wetenschappers zijn een belangrijke troef voor Europa, die het niet uit handen mag 
geven.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8

(8) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 
respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

(8) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 
respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
moeten eveneens de burgerlijke en 
humanistische waarde van het onderzoek 
onderstrepen, met eerbied voor de ethische 
en culturele diversiteit.

Motivering

Er is meer dan ooit op het gebied van onderzoek een spanning waar te nemen, die bij de 
interactie tussen de verbazingwekkende vooruitgang en de maatschappij met haar 
economische, politieke en culturele structuur, soms stimulerend en soms verlammend werkt. 
Het is raadzaam zich te buigen over de vragen die zowel de ethiek als de verscheidenheid van 
opinie in onze cultuur aan de onderzoekswereld stellen.

Amendement 2
Overweging 9

(9) Het kaderprogramma draagt bij tot het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling.

(9) Het kaderprogramma moet bijdragen tot 
het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

  
1 Nog niet gepubliceerd in het PB.
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Amendement 3
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Teneinde de 
aanbestedingsprocedures te vereenvoudigen 
en de kosten ervan te drukken dient de 
Commissie een databank op te zetten voor 
kennisgeving aan de deelnemers van 
inschrijvingen.

Motivering

Betere toegang tot het programma voor Europese onderzoekentiteiten, alsook voor de 
geïnteresseerden voor de oproep.

Amendement 4
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie licht het comité regelmatig 
in over het algemene verloop van de 
uitvoering van het specifieke programma, en 
verstrekt het informatie over alle op grond 
van dit programma gefinancierde OTO-
acties.

5. De Commissie licht het comité en de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement regelmatig in over het algemene 
verloop van de uitvoering van het specifieke 
programma, en verstrekt het informatie over 
alle op grond van dit programma 
gefinancierde OTO-acties.

Motivering

De Commissie legt hieromtrent voorschriften voor met betrekking tot een 
comitologieprocedure in het kader van het overleg met de Raad. Het is raadzaam tevens de 
tweede tak van de begrotingsinstanties op de hoogte te brengen van de uitvoering van het 
programma.

Amendement 5
Artikel 8, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. De Commissie legt deze beschikking, 
alsook een verslag over de uitvoering van 
het specifieke programma, met het oog op 
herziening tijdig voor aan de bevoegde 
instanties, zodat de procedure tot wijziging 
van deze beschikking vóór eind 2010 kan 
worden afgesloten.

Motivering

Doordat het besluit tijdens de hiervoor voorziene looptijd wordt herzien (Mid-term Review), 
kan, in het kader van een evaluatie of een eventuele correctie, op belemmeringen tijdens de 
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omzetting ervan of op overige ontwikkelingen worden gereageerd. Op basis van de in de 
praktijk bestaande voorbereidingstijd van het programma, mag de gelegenheid tot herziening 
één jaar bedragen, volgend op het midden van de programmaperiode. Daardoor zou een 
meer betrouwbare evaluatie tot stand moeten kunnen komen.

Amendement 6
Bijlage, inleiding, alinea 1

Een van de concurrentievoordelen in 
wetenschap en technologie is de kwantiteit 
en kwaliteit van menselijk potentieel. 
Aangezien de beschikbaarheid daarvan een 
eerste vereiste is om de capaciteit en de 
prestaties van Europa op het gebied van 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
te verhogen en de Europese 
onderzoeksruimte te consolideren en verder 
te ontwikkelen, bestaat de strategische opzet 
van dit programma erin Europa 
aantrekkelijker te maken voor onderzoekers. 
Dit doel moet worden bereikt door in heel 
Europa te streven naar sterke structurerende 
effecten op organisatie, prestatie en kwaliteit 
van de onderzoeksopleiding, de actieve 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers, 
kennisdeling door onderzoekers van 
verschillende sectoren en 
onderzoeksinstellingen en een sterke 
deelname van vrouwen aan onderzoek en 
ontwikkeling.

In wetenschap en technologie is menselijk 
potentieel belangrijk voor het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling, 
die steeds meer op kennis gebaseerd zijn.
Aangezien de beschikbaarheid daarvan een 
eerste vereiste is om de capaciteit en de 
prestaties van Europa op het gebied van 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
te verhogen en de Europese 
onderzoeksruimte te consolideren en verder 
te ontwikkelen, bestaat de strategische opzet 
van dit programma erin Europa 
aantrekkelijker te maken voor onderzoekers. 
Dit doel moet worden bereikt door in heel 
Europa te streven naar sterke structurerende 
effecten op organisatie, prestatie en kwaliteit 
van de onderzoeksopleiding, de actieve 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers, 
kennisdeling door onderzoekers van 
verschillende sectoren en 
onderzoeksinstellingen en een sterke 
deelname van vrouwen aan onderzoek en 
ontwikkeling.

Amendement 7
Bijlage, inleiding, alinea 2

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket "Marie Curie-acties" die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket "Marie Curie-acties" die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
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mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de "Marie Curie-acties"
heen.

mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de "Marie Curie-acties"
heen. De mobiliteit van onderzoekers is van 
fundamenteel belang voor de verwerving en 
verspreiding van kennis. Het is raadzaam 
om zowel de mobiliteit van Europese 
onderzoekers naar andere werelddelen als 
de toelating van onderzoekers uit derde 
landen tot de Europese Unie en hun 
verplaatsing binnen de Unie aan te 
moedigen.

Amendement 8
Bijlage, inleiding, alinea 3

De "Marie Curie-acties" kunnen in alle 
OTO-gebieden die in het Verdrag zijn 
vermeld ten uitvoer worden gelegd. De 
aanvragers kunnen de onderzoeksgebieden
zelf kiezen. Daarbij wordt de mogelijkheid 
opengehouden om in het kader van het 
programma speciale aandacht te besteden 
aan bepaalde activiteiten, zoals specifieke 
wetenschappelijke disciplines en 
technologiegebieden, deelnemende regio's, 
soorten onderzoeksinstellingen en 
onderzoekspopulatie, zodat kan worden 
ingespeeld op de veranderende eisen die op 
het gebied van onderzoeksopleiding, 
mobiliteit, loopbaanontwikkeling en 
kennisdeling aan Europa worden gesteld. 
Met het oog hierop kan gebruik worden 
gemaakt van gezamenlijke uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen waarin een 
koppeling wordt gemaakt met andere delen 
van het kaderprogramma.

De "Marie Curie-acties" kunnen in alle 
OTO-gebieden die in het Verdrag zijn 
vermeld ten uitvoer worden gelegd. De 
aanvragers kunnen de onderzoeksgebieden 
zelf kiezen. Daarbij wordt de mogelijkheid 
opengehouden om in het kader van het 
programma speciale aandacht te besteden 
aan bepaalde activiteiten, zoals specifieke 
wetenschappelijke disciplines en 
technologiegebieden, deelnemende regio's, 
soorten onderzoeksinstellingen en 
onderzoekspopulatie, zodat kan worden 
ingespeeld op de veranderende eisen die op 
het gebied van onderzoeksopleiding, 
mobiliteit, loopbaanontwikkeling en 
kennisdeling aan Europa worden gesteld. Dit 
systeem van beurzen voor 
ontwikkelingsdoeleinden zou een bijdrage 
moeten leveren aan de ontwikkeling van 
nieuwe onderzoekscapaciteit in 
onderzoeksinstellingen in minder 
welvarende regio's. Met het oog hierop kan 
gebruik worden gemaakt van gezamenlijke 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen waarin een koppeling wordt 
gemaakt met andere delen van het 
kaderprogramma.
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Amendement 9
Bijlage, inleiding, alinea 4

Een sterke deelname van bedrijven, inclusief 
KMO's, wordt als een wezenlijke 
toegevoegde waarde voor dit programma 
beschouwd. Met de "Marie Curie-acties"
moeten het bedrijfsleven en de academische 
wereld worden aangezet tot meer 
samenwerking op het gebied van 
onderzoeksopleiding, loopbaanontwikkeling 
en kennisdeling. Voor 
samenwerkingstrajecten en partnerschappen 
tussen de industrie en de academische 
wereld is een specifieke actie opgezet.

Een deelname van bedrijven, inclusief 
KMO's, wordt als een wezenlijke 
toegevoegde waarde voor dit programma 
beschouwd. Met de "Marie Curie-acties"
moeten het bedrijfsleven en de academische 
wereld worden aangezet tot meer 
samenwerking op het gebied van 
onderzoeksopleiding, loopbaanontwikkeling 
en kennisdeling. Voor 
samenwerkingstrajecten en partnerschappen 
tussen de industrie en de academische 
wereld is een specifieke actie opgezet. In de 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
de academische wereld dient de 
academische vrijheid van onderzoekers te 
worden gehandhaafd.

Motivering

Er mag geen politieke of financiële druk bestaan bij het partnerschap tussen het bedrijfsleven 
en de academische wereld.

Amendement 10
Bijlage, inleiding, alinea 6

Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle "Marie 
Curie-acties" en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %). Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
onderzoekers een goed evenwicht tussen 
werk en privé-leven kunnen bereiken en na 
een onderbreking hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. Verder zal in dit specifiek 
programma aandacht worden besteed aan de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het onderzoek en de 
potentiële toepassingen ervan, en aan de 
sociaal-economische effecten van 

Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle "Marie 
Curie-acties" en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %). Niet alleen de 
doeltreffendheid van het systeem ter 
bescherming van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, maar ook de hierop 
betrekking hebbende acties die de gelijke 
behandeling in het volledige 
kaderprogramma willen bevorderen, dienen 
te worden verbeterd. De financiële steun 
die door de Marie Curie-beurzen aan 
onderzoeksters worden toegekend, is een 
belangrijke voorwaarde, vooral voor 
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wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose. 

onderzoeksters die na een afwezigheid 
wegens zwangerschapsverlof hun taak in 
de onderzoekswereld hervatten. Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
onderzoekers een goed evenwicht tussen 
werk en privé-leven kunnen bereiken en na 
een onderbreking hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. Verder zal in dit specifiek 
programma aandacht worden besteed aan de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het onderzoek en de 
potentiële toepassingen ervan, en aan de 
sociaal-economische effecten van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose. 

Motivering

Voor de bevordering van de positie van vrouwen in wetenschappelijk onderzoek is een 
vernieuwend beleid noodzakelijk. Men mag er niet van uitgaan dat een loopbaan in de 
onderzoekswereld niet met familiale verplichtingen valt te combineren. Het is belangrijk dat 
beste werkwijzen worden ondersteund, zoals de invoering van glijdende werktijden.

Amendement 11
Bijlage, inleiding, alinea 8 bis (nieuw)

Het is van fundamenteel belang dat de 
band tussen onderzoek en het hervormings-
en convergentieproces van universitaire 
opleidingen (proces van Bologna) wordt 
versterkt om de mobiliteit van onderzoekers 
in de hand te werken, zonder dat de 
convergentie leidt tot een model dat enkel 
en alleen tot doel heeft hogere studies zo 
snel mogelijk te beëindigen ten nadele van 
ervaringen in het buitenland.

Amendement 12
Bijlage, "De internationale dimensie", tweede alinea, punt i)

i) beurzen (met een verplichte 
terugkeerfase) voor ervaren Europese 
wetenschappers die buiten Europa aan het 
werk gaan in het kader van permanente 
opleiding en diversificatie van de 
bekwaamheden met als doel de verwerving 
van nieuwe vaardigheden en kennis;

i) beurzen voor ervaren Europese 
wetenschappers die buiten Europa aan het 
werk gaan in het kader van permanente 
opleiding en diversificatie van de 
bekwaamheden met als doel de verwerving 
van nieuwe vaardigheden en kennis; deze 
beurzen gaan vergezeld van maatregelen 
die beogen belemmeringen voor de
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terugkeer naar het land van oorsprong uit 
de weg te ruimen en de continuïteit van de 
tewerkstelling te waarborgen, of gaan 
vergezeld van de verplichting van 
terugbetaling bij langdurig verblijf in het 
buitenland, doch alleen indien deze 
voorwaarde van te voren door de 
betrokkene is aanvaard.

Motivering

Onderzoekers (evenmin als andere personen) kunnen er wettelijk niet toe worden verplicht om 
naar hun land van oorsprong terug te keren.

Amendement 13
Bijlage, "Specifieke acties"

Ter ondersteuning van de totstandbrenging 
van een echte Europese arbeidsmarkt voor 
onderzoekers moet een samenhangend 
geheel aan begeleidende acties ten uitvoer 
worden gelegd om belemmeringen voor 
mobiliteit op te heffen en de 
carrièreperspectieven van onderzoekers in 
Europa te verbeteren. Deze acties hebben 
vooral tot doel de stakeholders en het grote 
publiek, mede via de toekenning van "Marie 
Curie"-prijzen, voor te lichten, de acties op 
lidstaatniveau te ondersteunen en de acties 
van de Gemeenschap aan te vullen.

Ter ondersteuning van de totstandbrenging 
van een echte Europese arbeidsmarkt voor 
onderzoekers moet een samenhangend 
geheel aan begeleidende acties ten uitvoer 
worden gelegd om belemmeringen voor 
mobiliteit op te heffen en de 
carrièreperspectieven van onderzoekers in 
Europa te verbeteren. Deze acties hebben 
vooral tot doel de stakeholders en het grote 
publiek, mede via de toekenning van "Marie 
Curie"-prijzen, voor te lichten, de acties op 
lidstaatniveau te ondersteunen en de acties 
van de Gemeenschap aan te vullen. Alle 
Marie Curie-acties moeten onderzoekers 
met een handicap gelijke kansen 
garanderen en alle belemmeringen uit de 
weg ruimen waarmee zij geconfronteerd 
worden.
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