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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

In maart 2002 heeft de Europese Raad van Barcelona zich ten doel gesteld het globale niveau 
van uitgaven voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling op te drijven, zodanig dat het 3% van 
het BBP voor het jaar 2010 uitmaakt. Opdat het kaderprogramma deze doelstelling haalt, die 
tevens een belangrijke uitdaging vormt, moeten met name voldoende mensen zijn 
tewerkgesteld in de Europese onderzoekssector. De Europese Unie heeft naar schatting 
gemiddeld meer dan 600 000 onderzoekers nodig om deze doelstelling van 3% in 2010 te 
halen.

Om een dergelijke uitdaging aan te gaan, zowel wat het particuliere als het openbare 
onderzoek betreft, dienen verschillende doelstellingen met elkaar te worden geassocieerd:
- zowel het aantal als het aandeel afgestudeerden in de wetenschappelijke afdelingen 

verhogen;
- het binnen het onderzoek aanwezige menselijk potentieel mobiliseren op internationaal 

niveau, met name de vrouwen;
- proberen het aantal wetenschappers, dat onderzoek inruilt voor een andere activiteit, te 

beperken;
- onderzoekers aanmoedigen om in de EU te blijven.

Programma

"Mensen" is een van de vijf voorstellen voor specifieke programma’s die aansluiten op het 
voorstel van de Commissie voor een zevende kaderprogramma (2007-2013). De voorgestelde 
structuur voorziet in vier grote specifieke programma’s – Samenwerking, Ideeën, Mensen en 
Capaciteiten – die elk overeenstemmen met een belangrijke doelstelling van het Europese 
onderzoeksbeleid. Bovendien is voorzien in een vijfde specifieke programma voor de eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. Het specifieke programma 
“Mensen” bouwt voort op de ervaring met de Marie Curie-acties, om in te spelen op de 
behoeften aan opleiding, mobiliteit en loopbaanontwikkeling van onderzoekers.

Hoewel er een belangrijke mate van continuïteit is, krijgen de volgende aspecten meer 
aandacht:
- een verhoogd structurerend effect, met name door de invoering van medefinanciering van 

regionale, nationale en internationale programma’s binnen de actielijn “levenslange 
opleiding en loopbaanontwikkeling”;

- de deelname van de industrie: terwijl de “bottom-up”-benadering van de Marie Curie-
acties wordt behouden, wordt een sterker accent gelegd op opleiding en 
loopbaanontwikkeling voor en in verschillende sectoren, met name in de privé-sector;

- de internationale dimensie: naast het verlenen van beurzen aan wetenschappers die buiten 
Europa gaan werken (met verplichte terugkeer), om bij te dragen tot de levenslange 
opleiding en loopbaanontwikkeling van EU-onderzoekers, wordt de internationale 
samenwerking via onderzoekers uit derde landen verder uitgebouwd.
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De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken is niet alleen verheugd over het voorstel 
voor het zevende kaderprogramma, maar ook over het specifieke programma “Mensen”. 
Investeren in menselijk kapitaal is noodzakelijk om te komen tot een economie en een 
samenleving, die op kennis zijn gebouwd.

Volgens de STE1, is het tekort aan personeel alarmerend hoog. Bijgevolg moeten de 
inspanningen worden verdubbeld, zodat de oorzaken van deze crisis kunnen worden 
weggewerkt, waardoor tewerkgesteld zijn in de Europese onderzoekssector als een boeiende 
bezigheid wordt beschouwd, motiveert, financieel aantrekkelijk is en voldoening schenkt.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verwelkomt met grote tevredenheid het 
vervolg van de Marie Curie-acties met een uitermate structurerend effect. Ze hoopt dat deze 
acties de openbare investeringen op gang zullen brengen, aangezien "het openbare 
financieringsniveau per onderzoeker in Europa veel lager ligt dan dat van de Verenigde Staten 
en dat het bijgevolg niet verwonderlijk is dat met betrekking tot het aantal Europese 
onderzoekers, vooral in de openbare sector, de arbeidsvoorwaarden en dus ook de resultaten 
niet te vergelijken zijn. Wetenschappers, vooral de jongeren onder hen, moeten meer 
aantrekkelijke lonen aangeboden krijgen.”

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken is van mening dat de mobiliteit van 
onderzoekers uitermate belangrijk is om vooruitgang te boeken op het gebied van 
wetenschappelijke kennis. Het is belangrijk dat wetenschappers van overal in Europa met 
elkaar in contact komen om ideeën uit te wisselen en samen te werken, zodat nieuwe 
ontdekkingen in de hand worden gewerkt. Bovendien is het van belang dat, opdat een 
loopbaan in de Europese onderzoekssector aantrekkelijker en productiever wordt, enerzijds 
het wettelijk, administratief en regelgevingskader op het gebied van mobiliteit wordt 
verbeterd, met name de toetredings- en verblijfsvoorwaarden van onderzoekers die afkomstig 
zijn uit derde landen, en anderzijds de sociale beschermingssystemen en andere apparaten die 
betrekking hebben op de mobiliteit beter op elkaar zijn afgestemd, met name op het gebied 
van belastingwetten en erkenning van diploma’s en vaardigheden.

Tot slot benadrukt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken dat de Europese 
Commissie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het specifieke programma, met de 
ondersteuning van een comité. Ze spoort haar aan om een degelijke medewerking van het 
Europees Parlement in overweging te nemen, zoals is voorgesteld in de hieropvolgende 
amendementen.

  
1 "Europa heeft meer wetenschappers nodig – Human resources in het onderzoek en in de technologie in Europa 

verhogen. Verslag van de Groep op hoog niveau inzake human resources voor de wetenschap en de 
technologie in Europa onder leiding van de heer José Mariano.
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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 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 4

(4) Het kaderprogramma complementeert de 
in de lidstaten uitgevoerde activiteiten en 
andere communautaire acties die nodig zijn 
voor de algemene strategische inspanning 
met het oog op de realisering van de 
Lissabon-doelstellingen, alsmede met name 
de acties betreffende de Structuurfondsen, 
landbouw, onderwijs, opleiding, 
concurrentievermogen en innovatie, 
industrie, gezondheid, 
consumentenbescherming, werkgelegenheid, 
energie, vervoer en milieu.

(4) Het kaderprogramma complementeert de 
in de lidstaten uitgevoerde activiteiten en 
andere communautaire acties die nodig zijn 
voor de algemene strategische inspanning 
met het oog op de realisering van de 
Lissabon-doelstellingen, alsmede met name 
de acties betreffende de Structuurfondsen, 
landbouw, onderwijs, levenslang leren, 
concurrentievermogen en innovatie, gelijke 
kansen en gelijke behandeling,
waarborging van passende 
arbeidsvoorwaarden, industrie, gezondheid, 
consumentenbescherming, werkgelegenheid, 
energie, vervoer en milieu.

Motivering

Levenslang leren is van essentieel belang, vooral in de onderzoeksector, waar een stijgende 
tendens is vastgesteld, waarbij onderzoekers die halverwege hun loopbaan zijn, worden 
bedankt voor bewezen diensten op basis van vervroegde of wettelijke pensioenregelingen (zie 
COM(2003)0436).

De waarborging van passende arbeidsvoorwaarden en alles wat daarmee te maken heeft, 
vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor de bevordering van onderzoek.

Op het gebied van werkgelegenheid zijn gelijke kansen en gelijke behandeling fundamentele 
sociale beginselen, die moeten worden omgezet om de Lissabon-doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken, waartoe het kaderprogramma moet bijdragen.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging 7

(7) De internationale dimensie is een 
fundamentele component van human 
resources in onderzoek en ontwikkeling in 
Europa. Overeenkomstig artikel 170 van het 
Verdrag staat dit specifieke programma open 
voor de deelname van landen die met het 
oog hierop overeenkomsten hebben gesloten 
en staat het, op basis van wederzijds 
voordeel, eveneens open voor deelname op 
projectniveau van entiteiten uit derde landen 
en internationale organisaties voor 
wetenschappelijke samenwerking. 
Bovendien staan alle acties alsmede 
specifieke acties in dit specifieke 
programma open voor deelname van 
individuele onderzoekers uit derde landen.

(7) Internationale samenwerking en 
internationale ervaring van onderzoekers 
zijn van fundamenteel belang voor
onderzoek en ontwikkeling in Europa. 
Overeenkomstig artikel 170 van het Verdrag 
staat dit specifieke programma open voor de 
deelname van landen die met het oog hierop 
overeenkomsten hebben gesloten en staat 
het, op basis van wederzijds voordeel, 
eveneens open voor deelname op 
projectniveau van entiteiten uit derde landen 
en internationale organisaties voor 
wetenschappelijke samenwerking. 
Bovendien staan alle acties alsmede 
specifieke acties in dit specifieke 
programma zonder enige vorm van 
discriminatie open voor deelname van 
individuele onderzoekers uit derde landen,
alsook van Europese onderzoekers die 
buiten Europa verblijven, waarbij een 
beleid wordt gevolgd dat niet alleen met 
betrekking tot de bezoldiging van 
onderzoekers, maar ook met betrekking tot 
hun arbeidsvoorwaarden stimulansen geeft. 
Te dien einde moeten inspanningen worden 
ondernomen voor de wederzijdse erkenning 
van bewijzen van in derde landen 
verkregen beroepskwalificaties.

Motivering

Het is belangrijk dat ″Europese knappe koppen″ worden aangetrokken, die buiten Europa zijn 
getrokken om zich te specialiseren, en in de landen die hen tijdens hun universitaire opleiding 
hebben onthaald zijn gebleven om onderzoek te verrichten.

De deelname aan het programma moet vrij van discriminatie gebeuren. Om buitenlandse 
onderzoekers aan te trekken, moet bovendien de wederzijdse erkenning van de bewijzen van 
beroepskwalificaties die in derde landen werden verkregen, worden versneld, om het 
menselijk potentieel in de onderzoeks- en technologische sector in Europa te benutten en het 
recht van vrije vestiging van de onderzoekers niet tot het EU-gebied te beperken.

De ervaring leert dat met name onderzoekers alleen bereid zijn te verhuizen wanneer 
basisvoorwaarden als de kwaliteit van de woon- en werkplaats gegarandeerd zijn.
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Amendement 3
Overweging 9

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

(9) Het kaderprogramma draagt bij tot het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling en 
het terugdringen van de werkloosheid.

Motivering

Het belang van de werkgelegenheidsdoelstellingen moet worden benadrukt.

Amendement 4
Overweging 13

(13) Bij de uitvoering van dit programma
wordt de nodige aandacht besteed aan 
gender mainstreaming alsmede aan onder 
meer de arbeidsvoorwaarden, de 
transparantie van het rekruteringsproces en 
de loopbaanontwikkeling betreffende de 
onderzoekers die worden gerekruteerd voor 
projecten en programma's welke 
gefinancierd worden uit hoofde van de acties 
van dit programma, waarvoor de 
Aanbeveling van de Commissie van 
11 maart 2005 betreffende het Europese 
Handvest voor Onderzoekers en betreffende 
een Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers een referentiekader biedt.

(13) Bij de uitvoering van dit programma 
wordt de nodige aandacht besteed aan 
gender mainstreaming alsmede aan onder 
meer de arbeidsvoorwaarden, sociale 
bescherming, de transparantie van het 
rekruteringsproces en de 
loopbaanontwikkeling betreffende de 
onderzoekers die worden gerekruteerd voor 
projecten en programma's welke 
gefinancierd worden uit hoofde van de acties 
van dit programma, waarvoor de 
Aanbeveling van de Commissie van 
11 maart 2005 betreffende het Europese 
Handvest voor Onderzoekers en betreffende 
een Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers een referentiekader biedt

Motivering

Het belang van sociale bescherming voor de families van onderzoekers moet worden 
benadrukt, omdat deze vaak met praktische problemen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de gezondheidszorg, schoolgaande kinderen (crèches, kleuterscholen, 
enz.).

Amendement 5
Artikel 2

Het specifieke programma ondersteunt de 
activiteiten voor "Mensen" om kwantitatief 
en kwalitatief het menselijk potentieel in 
onderzoek en technologie in Europa te 
versterken. De “Marie Curie-acties” 
genoemde activiteiten ter ondersteuning van 
de opleiding en loopbaanontwikkeling van 

Het specifieke programma ondersteunt de 
activiteiten voor "Mensen" om kwantitatief 
en kwalitatief het menselijk potentieel in
onderzoek en technologie in Europa te 
versterken en kennis en innovatie te 
verspreiden. De “Marie Curie-acties” 
genoemde activiteiten ter ondersteuning van 
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onderzoekers worden versterkt, met een 
betere focus op sleutelaspecten van 
vaardigheden en loopbaanontwikkeling en 
versterkte koppelingen met nationale 
systemen.

de opleiding en loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers worden versterkt, met een 
betere focus op sleutelaspecten van 
vaardigheden en loopbaanontwikkeling en 
versterkte koppelingen met nationale 
systemen.

De doelstellingen en de grote lijnen van deze 
activiteiten zijn opgenomen in de bijlage.

De doelstellingen en de grote lijnen van deze 
activiteiten zijn opgenomen in de bijlage.

Motivering

Er moet concreet worden verwezen naar het resultaat dat met het oog op de kwantitatieve en 
kwalitatieve versterking van het menselijk potentieel moet worden behaald. Het belangrijkste 
resultaat in onderhavig geval is de bevordering van de stand van de wetenschappelijke kennis 
en de innovatie, die tot een continue verbetering van de menselijke capaciteiten leidt.

Amendement 6
Artikel 4, lid 1

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifieke programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen.

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifieke programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen en van het 
Handvest van de fundamentele rechten.

Motivering

Met voornoemd amendement wordt benadrukt dat het Handvest van de fundamentele rechten 
van de Europese Unie moet worden nageleefd.

Amendement 7
Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité.

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
de in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG 
neergelegde beheersprocedure van 
toepassing met inachtneming van artikel 7, 
lid 3, van dat besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn
de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing.

4. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 

4. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
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vastgesteld op twee maanden. vastgesteld op twee maanden.

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 het 
Europees Parlement regelmatig in over het 
algemene verloop van de uitvoering van het 
specifieke programma, en verstrekt hun
informatie over de risicodelende 
financieringsfaciliteit en alle op grond van 
dit programma gefinancierde OTO-acties.

Motivering

De raadgevingsprocedure die in Besluit 1999/468/EG van de Raad is voorzien, geniet de 
voorkeur, want deze raakt niet aan de uitvoerende macht van de Europese Commissie, die 
haar door de verdragen is toegekend. Indien het Europees Parlement, in zijn hoedanigheid 
van medewetgever, niet het recht heeft om het woord te nemen tijdens de 
comitologieprocedure, is er niet meer reden toe dat de Raad of officiële instanties van de 
lidstaten dat recht wel hebben. De instemmingsprocedure is de procedure die traditiegetrouw 
aan het Europees Parlement is toegekend. Het voorbehoud waarin artikel 7 voorziet, is niet 
gerechtvaardigd.

Bovendien moet het Parlement naar behoren worden geïnformeerd over alle op grond van dit 
programma gefinancierde OTO-acties.

De risicodelende financieringsfaciliteit is een belangrijke nieuwe mogelijkheid die het 
kaderprogramma opent en waarop moet worden gewezen.

Amendement 8
Bijlage I, 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 

Vele en goede wetenschappers zorgen voor 
een concurrentievoordeel voor Europa.
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 de universitaire 
onderzoekscentra continu te verbeteren om 
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, 
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verschillende sectoren en 
onderzoeksinstellingen en een sterke 
deelname van vrouwen aan onderzoek en 
ontwikkeling.

kennisdeling door onderzoekers van 
verschillende sectoren en 
onderzoeksinstellingen, door de 
kruisverbanden tussen de universiteiten en 
het bedrijfsleven te versterken, alsook een 
sterke deelname van vrouwen en jonge 
wetenschappers aan onderzoek en 
ontwikkeling.

Motivering

Wetenschappers zijn mensen, geen “menselijk potentieel” in een zo groot mogelijke 
“kwantiteit en kwaliteit”. Dit moet uit de woordkeuze blijken.
Op tal van terreinen staan onderzoeksprojecten die in het bedrijfsleven worden geleid, nog in 
laag “aanzien”, waardoor in het bedrijfsleven werkzame academici vaak niet als serieuze 
kandidaten voor academische promotie worden gezien.

De universitaire onderzoekscentra kunnen en moeten een zenuwcentrum voor de productie en 
reproductie van de huidige kennis zijn. Een van de karakteristieke kenmerken van 
universitaire onderzoekscentra is dat ze van de staat en van privé-organisaties de financiën 
voor het uitvoeren van onderzoek kunnen krijgen. De verkregen kennis kan vervolgens zowel 
aan de academische wereld als aan de privé-sponsor worden doorgegeven.

Amendement 9
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 
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. 

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 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
verworven beroepskwalificaties, alsook
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de “Marie Curie-acties” 
heen. 

Motivering

Om de deelname van onderzoekers uit derde landen mogelijk te maken, is het absoluut 
noodzakelijk maatregelen te nemen ter erkenning van in deze landen verworven 
beroepskwalificaties. Verder moeten de maatregelen met betrekking tot de “Marie Curie-
acties” het invoeren van arbeidsvoorwaarden bevorderen die niet alleen de gelijkheid van 
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mannen en vrouwen in aanmerking nemen, maar ook de noodzaak van de verenigbaarheid 
van beroeps- en gezinsleven. 

Amendement 10
Bijlage, Inleiding, alinea 5

Met het oog op de internationale dimensie –
een van de bepalende factoren voor het 
menselijk potentieel in de Europese OTO-
sector – wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, 
de versterking en verrijking van de 
internationale samenwerking tussen 
onderzoekers en het aantrekken van 
getalenteerde onderzoekers naar Europa.
Maatregelen ter bevordering van de 
internationale dimensie worden 
ondergebracht in alle “Marie Curie-acties” 
en daarnaast ook in op zichzelf staande 
acties. 

Met het oog op de internationale dimensie –
een van de bepalende factoren voor het 
menselijk potentieel in de Europese OTO-
sector – wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, 
de versterking en verrijking van de 
internationale samenwerking tussen 
onderzoekers en het aantrekken van 
getalenteerde onderzoekers naar Europa, 
door op dit gebied stimulansen te creëren. 
Maatregelen ter bevordering van de 
internationale dimensie worden 
ondergebracht in alle “Marie Curie-acties” 
en daarnaast ook in op zichzelf staande 
acties. 

Motivering

De ervaring leert dat onderzoekers alleen bereid zijn te verhuizen wanneer basisvoorwaarden 
als de kwaliteit van de woon- en werkplaats gegarandeerd zijn.

Amendement 11
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%). Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat 
belemmeringen voor de mobiliteit uit de 
weg worden geruimd en dat de 
onderzoekers door de nodige initiatieven ter 
ondersteuning van hun gezinnen 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, 
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wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose. 

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

Het belang van sociale bescherming voor de families van onderzoekers moet worden 
benadrukt, omdat deze vaak met praktische problemen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de gezondheidszorg, schoolgaande kinderen (crèches, kleuterscholen, 
enz.).

Door de maatregelen van het Marie Curie-programma moet het mogelijk zijn alle 
belemmeringen uit de weg te ruimen die de onderzoeksactiviteiten in het kader van een 
verblijf in het buitenland van de onderzoekers bemoeilijken.

Amendement 12
Bijlage, Inleiding, alinea 7

Met het oog op de optimale benutting van de 
mogelijkheden om Europa aantrekkelijker te 
maken voor onderzoekers, wordt in het 
kader van de "Marie Curie-acties" gestreefd 
naar concrete synergieën met andere acties 
van het gemeenschappelijk 
onderzoeksbeleid en met ander EU-beleid, 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
cohesie en werkgelegenheid. Ook met acties 
op nationaal en internationaal niveau wordt 
synergie nagestreefd.

Met het oog op de optimale benutting van de 
mogelijkheden om Europa aantrekkelijker te 
maken voor onderzoekers, wordt in het 
kader van de "Marie Curie-acties" gestreefd 
naar concrete synergieën met andere acties 
van het gemeenschappelijk 
onderzoeksbeleid en met ander EU-beleid, 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
cohesie en werkgelegenheid. Ook met acties 
op nationaal, regionaal en internationaal 
niveau wordt synergie nagestreefd, en 
vooral regionale cohesie, gezien de 
noodzaak om de minst ontwikkelde regio’s 
aantrekkelijk te maken voor onderzoekers, 
waardoor ze hun eigen 
ontwikkelingsstrategie op korte en 
middellange termijn kunnen uitwerken.

Motivering

Er moet worden vermeden dat de stijgende vraag naar hooggekwalificeerde onderzoekers de 
minst ontwikkelde regio’s schaadt.
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Amendement 13
Bijlage, Activiteiten, Initiële opleiding van onderzoekers, alinea 5, streepje 3 bis en ter 

(nieuw)

• de organisatie van samenwerkingsacties 
met derde landen, teneinde 
onderzoekers, die aan het begin van 
hun loopbaan staan, een opleiding te 
geven.

• de ondersteuning voor publicaties, 
studies en het uitgeven van boeken van 
onderzoekers, met de bedoeling kennis 
te verspreiden en de theoretisch-
wetenschappelijke vorming van 
onderzoekers te bevorderen.

Motivering

Het is belangrijk de samenwerking met derde landen te stimuleren. Daardoor kan een 
meerwaarde worden toegekend aan de opleiding van Europese onderzoekers, die aan het 
begin van hun loopbaan staan.

Het openbaar maken van theoretisch-wetenschappelijke ideeën van (met name jonge) 
onderzoekers behoeft bijzondere ondersteuning, aangezien daardoor niet alleen nieuwe 
ideeën worden bevorderd, maar tegelijk de nodige voorwaarden voor een creatieve 
wetenschappelijke wedijver worden geschapen.

Amendement 14
Bijlage, Activiteiten, Permanente opleiding en loopbaanontwikkeling, alinea 2

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
ten minste vier jaar voltijdse
onderzoekservaring hebben; aangezien de 
actie gericht is op permanente opleiding en 
loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 
ervaring zullen kunnen voorleggen.

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
ten minste vier jaar onderzoekservaring 
hebben; aangezien de actie gericht is op 
permanente opleiding en 
loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 
ervaring zullen kunnen voorleggen.

Motivering

Bijvoorbeeld in het geval van een onderzoeker die een degelijke studieloopbaan aangaat en 
zijn beroepsleven uitbouwt, is het eisen van vier jaar voltijdse ervaring een te beperkende 
voorwaarde.
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Amendement 15
Bijlage, Activiteiten, De internationale dimensie, alinea 2, 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 (met een verplichte terugkeerfase)
in de Europese Unie, die op juiste wijze 
worden toegekend, voor ervaren Europese 
wetenschappers die buiten Europa aan het 
werk gaan in het kader van permanente 
opleiding en diversificatie van de 
bekwaamheden, evenals voor onderzoekers 
die aan het begin van hun loopbaan staan,
met als doel de verwerving van nieuwe 
vaardigheden en kennis;

Motivering

Mobiliteit wordt vaak aan banden gelegd wegens een gebrek aan financiële middelen, of het 
nu gaat om studiebeurzen of om terugkeer- of herintegratiesubsidies, met name voor 
onderzoekers die halverwege of aan het einde van hun loopbaan zijn. De 
toekenningsvoorwaarden voor beurzen moeten voor jonge onderzoekers dezelfde zijn, zodat 
ze hun kennis kunnen vervolmaken en kunnen terugkeren als hooggekwalificeerde 
onderzoekers.

Het is belangrijk dat een onderzoeker niet per se meteen naar zijn eigen land hoeft terug te 
keren, maar dat hij eerst ook in een andere staat ervaring kan opdoen, voorzover het om een 
lidstaat van de Europese Unie gaat.

Amendement 16
Bijlage, Activiteiten, De internationale dimensie, alinea 2, punt ii)

ii) terugkeersubsidies en internationale 
herintegratiesubsidies voor ervaren 
onderzoekers na een internationale 
mobiliteitservaring. In het kader van deze 
actie wordt ook steun verleend voor 
netwerkvorming van onderzoekers uit 
lidstaten en geassocieerde landen tijdens hun 
werk buiten Europa, om ervoor te zorgen dat 
deze onderzoekers op de hoogte blijven van 
en betrokken worden bij de ontwikkelingen 
in de Europese onderzoeksruimte.

ii) terugkeersubsidies en internationale 
herintegratiesubsidies, die op juiste wijze 
worden toegekend, voor ervaren 
onderzoekers of zij die aan het begin van 
hun loopbaan staan, na een internationale 
mobiliteitservaring. In het kader van deze 
actie wordt ook steun verleend voor 
netwerkvorming van onderzoekers uit 
lidstaten en geassocieerde landen tijdens hun 
werk buiten Europa, om ervoor te zorgen dat 
deze onderzoekers op de hoogte blijven van 
en betrokken worden bij de ontwikkelingen 
in de Europese onderzoeksruimte, alsook 
voor het aansporen tot terugkeer van 
Europese onderzoekers die buiten Europa 
werken.
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Motivering

Mobiliteit wordt vaak aan banden gelegd wegens een gebrek aan financiële middelen, of het 
nu gaat om studiebeurzen of om terugkeer- of herintegratiesubsidies, met name voor 
onderzoekers die halverwege of aan het einde van hun loopbaan zijn. De 
toekenningsvoorwaarden voor beurzen moeten voor jonge onderzoekers dezelfde zijn, zodat 
ze hun kennis kunnen vervolmaken en kunnen terugkeren als hooggekwalificeerde 
onderzoekers. Europese onderzoekers van de diaspora moeten worden aangemoedigd om 
naar Europa terug te keren. 

Amendement 17
Bijlage, Activiteiten, De internationale dimensie, alinea 3, punt i)

i) beurzen om hooggekwalificeerde 
wetenschappers uit derde landen naar 
lidstaten en geassocieerde landen aan te 
trekken met het oog op kennisvergroting en 
het leggen van contacten op hoog niveau. 
Onderzoekers uit ontwikkelingslanden en 
landen met opkomende economieën komen 
in aanmerking voor steun voor een 
terugkeerfase. Er wordt tevens steun ter 
beschikking gesteld voor netwerkvorming 
van onderzoekers uit derde landen in 
lidstaten en geassocieerde landen, om ervoor 
te zorgen dat zij hun contacten met de regio 
van herkomst verder kunnen structureren en 
uitbouwen.

i) beurzen om hooggekwalificeerde 
wetenschappers uit derde landen naar 
lidstaten en geassocieerde landen aan te 
trekken met het oog op kennisvergroting en 
het leggen van contacten op hoog niveau. 
Onderzoekers uit ontwikkelingslanden en 
landen met opkomende economieën komen 
in aanmerking voor steun voor een 
terugkeerfase. Er wordt tevens steun ter 
beschikking gesteld voor netwerkvorming 
van onderzoekers uit derde landen in 
lidstaten en geassocieerde landen, om ervoor 
te zorgen dat zij hun contacten met de regio 
van herkomst verder kunnen structureren en 
uitbouwen, alsook voor het bieden van 
stimulansen aan goede onderzoekers in de 
hele wereld om zich in Europa te vestigen.

Motivering

In het algemeen moeten stimulansen worden geboden om onderzoekers aan te moedigen zich 
in Europa te vestigen of daarnaar terug te keren.

Amendement 18
Bijlage, Activiteiten, De internationale dimensie, alinea 3, punt ii), streepje -1 (nieuw)

• kandidaat-lidstaten voor toetreding

Motivering

Dit amendement beoogt het bevoorrechte statuut, dat deze landen op het gebied van 
partnerschap hebben, te benadrukken.
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Amendement 19
Bijlage, Activiteiten, 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 
beroepsmobiliteit op te heffen, met name op 
het gebied van sociale zekerheid en 
fiscaliteit, omdat die vaak afschrikken, en 
de carrièreperspectieven van onderzoekers in 
Europa te verbeteren, wat vooral inhoudt 
dat ze worden verzekerd van financiële en 
loonvoorwaarden, alsook van geschikte 
socialezekerheidsstelsels. 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.

Motivering

De verschillen tussen de socialezekerheids- en belastingstelsels in de lidstaten kunnen een 
belemmering vormen voor de mobiliteit; vandaar de nood aan geharmoniseerde maatregelen. 
Aangezien het loon een van de meest zichtbare aspecten van beroepserkenning is, is het 
belangrijk dat een goed en aantrekkelijk inkomen kan worden gegarandeerd, zodat meer 
interesse wordt opgewekt voor een loopbaan binnen het onderzoek. 
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