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Amendement 1
Teresa Riera Madurell

Ontwerpverslag
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

-1. wijst erop dat de EU om te voldoen aan 
de Lissabon-strategie nog eens 700 000 
onderzoekers nodig heeft, en roept de 
Commissie en de lidstaten derhalve op 
specifieke maatregelen te nemen die 
ervoor zorgen dat in 2010 de deelname 
van vrouwen en mannen aan wetenschap 
en technologie overeenkomstig de 
Routekaart voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2006-2010 in balans 
is;

Or. es

Amendement 2
Satu Hassi

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. is echter van mening dat meer moet 
worden gedaan om het aandeel van 
vrouwen in topposities (bijvoorbeeld in 
colleges van bestuur en evaluatiecomités) 
te vergroten in alle gebieden van de 
wetenschap, waaronder wetenschappelijk 
onderzoek, werving, opleiding, onderwijs, 
informatietechnologie, techniek, handel, 
communicatie, voorlichting, reclame en 
publiciteit, en industriële betrekkingen; 

2. is echter van mening dat meer moet 
worden gedaan om het aandeel van 
vrouwen in topposities (bijvoorbeeld in 
colleges van bestuur en evaluatiecomités) 
te vergroten in alle gebieden van de 
wetenschap, waaronder wetenschappelijk 
onderzoek, werving, opleiding, onderwijs, 
informatietechnologie, techniek, handel, 
communicatie, voorlichting, reclame en 
publiciteit, en industriële betrekkingen; en 
roept op tot maatregelen, zoals quota’s, 
om te zorgen dat de minimale deelname 
van vrouwen aan dergelijke organen ten 
minste 40% bedraagt;

Or. en
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Amendement 3
Patrizia Toia

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. is echter van mening dat meer moet 
worden gedaan om het aandeel van 
vrouwen in topposities (bijvoorbeeld in 
colleges van bestuur en evaluatiecomités) 
te vergroten in alle gebieden van de 
wetenschap, waaronder wetenschappelijk 
onderzoek, werving, opleiding, onderwijs, 
informatietechnologie, techniek, handel, 
communicatie, voorlichting, reclame en 
publiciteit, en industriële betrekkingen; 

2. is echter van mening dat meer moet 
worden gedaan om het aandeel van 
vrouwen in topposities (bijvoorbeeld in 
colleges van bestuur en evaluatiecomités) 
te vergroten in alle gebieden van de 
wetenschap, waaronder wetenschappelijk 
onderzoek, werving, opleiding, onderwijs, 
informatietechnologie, techniek, handel, 
communicatie, voorlichting, reclame en 
publiciteit, en industriële betrekkingen, 
door vernieuwende vormen van flexibele 
werktijden voor vrouwen te bieden, 
waardoor zij ook kunnen blijven werken 
nadat ze kinderen hebben gekregen;

Or. it

Amendement 4
Den Dover

Ontwerpverslag
Paragraaf 3

Ontwerpverslag Amendement

3. is van mening dat meer moet worden 
gedaan om een einde te maken aan de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen, 
met name in wetenschappelijke, 
academische kringen; 

3. is van mening dat meer moet worden 
gedaan om een einde te maken aan de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen, 
met name in wetenschappelijke, 
academische kringen; beveelt hiertoe aan 
directe steunmaatregelen en subsidies te 
bieden om vrouwen aan te moedigen 
hogere functies te vervullen, alsmede 
subsidies te bieden voor trainings- en 
toezichtsprogramma’s, waardoor jonge 
vrouwen geholpen worden hun 
wetenschappelijke, academische functies 
aan te houden, onderzoek te verrichten en 
deel te nemen aan subsidieaanvragen en 
-projecten, terwijl tegelijkertijd hun eigen 
mobiliteit en flexibiliteit en die van hun 
gezinnen gewaarborgd blijft;
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Or. en

Amendement 5
Teresa Riera Madurell

Ontwerpverslag
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

3 bis. is van mening dat netwerken van 
vrouwelijke wetenschappers een essentieel 
instrument vormen om een grotere 
hoeveelheid vrouwen op het vlak van 
wetenschap en technologie aan te trekken 
en om te bevorderen dat zij functies met 
meer verantwoordelijkheid vertolken; 
roept hiertoe de Commissie en de lidstaten 
op om op Europees, nationaal en 
regionaal niveau dergelijke netwerken op 
te zetten en de reeds bestaande netwerken, 
zoals het Europees Platform voor 
vrouwelijke wetenschappers, te 
ondersteunen;

Or. es

Amendement 6
Den Dover

Ontwerpverslag
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

3 bis. is van oordeel dat, teneinde 
bepaalde barrières weg te nemen waarmee 
vrouwen worden geconfronteerd als zij in 
een wetenschappelijke loopbaan een hoge 
functie willen bereiken, concrete 
maatregelen moeten worden genomen om 
een beter begrip te bevorderen van 
concepten als ‘goed onderzoek’, 
‘uitnemendheid’ en ‘innovatie’, met name 
ten aanzien van de criteria voor de 
omschrijving van een ‘goede 
onderzoeker’, welke niet beperkt moet 
blijven tot het aantal publicaties van de 
onderzoeker;
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Or. en

Amendement 7
Teresa Riera Madurell

Ontwerpverslag
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

3 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op de juiste maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat de bijdrage van 
vrouwen niet wordt uitgesloten van 
publicaties over de geschiedenis van de 
wetenschap en de technologie, niet alleen 
omdat dit een duidelijk geval van 
discriminatie is, maar ook omdat de 
afwezigheid van ‘rolmodellen’ het 
aanmoedigen van een getalsmatig grotere 
aanwezigheid van vrouwen op die vlakken 
bemoeilijkt;

Or. es

Amendement 8
Satu Hassi

Ontwerpverslag
Paragraaf 4

Ontwerpverslag Amendement

4. roept de Europese Commissie en de 
lidstaten op alle financiële en 
administratieve obstakels waarmee 
vrouwen in de wetenschap worden 
geconfronteerd te verwijderen en 
aantrekkelijkere en flexibele 
arbeidsvoorwaarden te scheppen, die hun 
interesse voor het nastreven van een 
loopbaan in de wetenschap zal stimuleren; 

4. roept de Europese Commissie en de 
lidstaten op alle financiële en 
administratieve obstakels waarmee 
vrouwen in de wetenschap worden 
geconfronteerd te verwijderen en voor 
vrouwen en mannen aantrekkelijkere en 
flexibele arbeidsvoorwaarden te scheppen, 
waardoor het makkelijker voor hen wordt 
werk en privéleven te combineren; roept 
daarnaast de lidstaten op te zorgen voor 
een gelijke verdeling van ouderlijke 
verantwoordelijkheden door gelijke 
opname van ouderschapsverlof door 
mannen en vrouwen te bevorderen;

Or. en
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Amendement 9
Patrizia Toia

Ontwerpverslag
Paragraaf 4

Ontwerpverslag Amendement

4. roept de Europese Commissie en de 
lidstaten op alle financiële en 
administratieve obstakels waarmee 
vrouwen in de wetenschap worden 
geconfronteerd te verwijderen en 
aantrekkelijkere en flexibele 
arbeidsvoorwaarden te scheppen, die hun 
interesse voor het nastreven van een 
loopbaan in de wetenschap zal stimuleren;

4. roept de Commissie en de lidstaten op 
alle financiële en administratieve obstakels 
waarmee vrouwen in de wetenschap 
worden geconfronteerd te verwijderen en, 
door middel van specifieke vormen van 
steun voor werkende moeders zonder dat 
deze drukken op het budget voor 
wetenschappelijk onderzoek, 
aantrekkelijkere en flexibele 
arbeidsvoorwaarden te scheppen, die hun 
interesse voor het nastreven van een 
loopbaan in de wetenschap zal stimuleren;

Or. it

Amendement 10
Teresa Riera Madurell

Ontwerpverslag
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

4 bis. wijst erop dat leeftijdslimieten voor 
het toekennen van toelagen jonge mensen 
die zorgen voor personen ten hunnen 
laste nadelig beïnvloeden en dat dit 
merendeels vrouwen betreft; roept 
derhalve de Commissie en de lidstaten op 
ervoor te zorgen dat wanneer dergelijke 
omstandigheden gelden, zij in hun 
wetgeving maatregelen opnemen die deze 
anomalie corrigeren, bijvoorbeeld door 
voor elk jaar dat de persoon ten laste 
wordt verzorgd, één jaar bij te tellen bij de 
uiterste datum voor aanvragen;

Or. es
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Amendement 11
Den Dover

Ontwerpverslag
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

4 bis. is er vast van overtuigd dat 
specifieke wervings-, trainings- en PR-
maatregelen moet worden geïntroduceerd 
teneinde een grotere deelname van 
vrouwen op het vlak van technologie, 
natuurkunde, techniek, automatisering en 
overige vlakken die nog altijd op 
betreurenswaardige wijze door mannen 
worden gedomineerd, te bevorderen en 
aan te moedigen;

Or. en

Amendement 12
Teresa Riera Madurell

Ontwerpverslag
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

4 ter. vraagt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat bij reacties op uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen uit hoofde 
van het zevende kaderprogramma een 
evenwichtige aanwezigheid van mannen 
en vrouwen als positief wordt 
aangemerkt; dringt er bij de lidstaten op 
aan dezelfde regelingen te treffen binnen 
hun nationale en regionale programma’s;

Or. es

Amendement 13
Teresa Riera Madurell

Ontwerpverslag
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpverslag Amendement

4 quater. roept de Commissie en de 
lidstaten op het genderaspect op te nemen 
in de tussentijdse beoordelingen en de 
voortgangsverslagen van het zevende 
kaderprogramma;

Or. es

Amendement 14
Satu Hassi

Ontwerpverslag
Paragraaf 5

Ontwerpverslag Amendement

5. is van mening dat extra wetgeving en 
quota voor vrouwen in de wetenschap 
averechts zouden werken en mogelijk een 
laag van ‘tweederangs’ vrouwelijke 
wetenschappers zou creëren die 
aangesteld worden om aan de quota te 
voldoen en niet op basis van hun 
vaardigheden en verdiensten en derhalve 
door hun collega’s beoordeeld worden op 
dezelfde criteria; is van mening dat 
dergelijke maatregelen inderdaad onnodig 
zijn, daar in de meeste lidstaten meer 
vrouwen dan mannen wonen en dat uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat 
vrouwen over het algemeen meer 
doorzettingsvermogen aan de dag leggen, 
meer werk verzetten, gemotiveerder en 
vastberadener zijn dan mannen, en dat dit 
de belangrijkste factoren zijn die op alle 
gebieden, ook in wetenschappelijke 
gemeenschap, tot succes leiden.

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpverslag
Paragraaf 5
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Ontwerpverslag Amendement

5. is van mening dat extra wetgeving en 
quota voor vrouwen in de wetenschap 
averechts zouden werken en mogelijk een 
laag van ‘tweederangs’ vrouwelijke 
wetenschappers zou creëren die 
aangesteld worden om aan de quota te 
voldoen en niet op basis van hun 
vaardigheden en verdiensten en derhalve 
door hun collega’s beoordeeld worden op 
dezelfde criteria; is van mening dat 
dergelijke maatregelen inderdaad onnodig 
zijn, daar in de meeste lidstaten meer 
vrouwen dan mannen wonen en dat uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat 
vrouwen over het algemeen meer 
doorzettingsvermogen aan de dag leggen, 
meer werk verzetten, gemotiveerder en 
vastberadener zijn dan mannen, en dat dit 
de belangrijkste factoren zijn die op alle 
gebieden, ook in wetenschappelijke 
gemeenschap, tot succes leiden.

Schrappen

Or. fr

Amendement 16
Teresa Riera Madurell

Ontwerpverslag
Paragraaf 5

Ontwerpverslag Amendement

5. is van mening dat extra wetgeving en 
quota voor vrouwen in de wetenschap 
averechts zouden werken en mogelijk een 
laag van ‘tweederangs’ vrouwelijke 
wetenschappers zou creëren die 
aangesteld worden om aan de quota te 
voldoen en niet op basis van hun 
vaardigheden en verdiensten en derhalve 
door hun collega’s beoordeeld worden op 
dezelfde criteria; is van mening dat 
dergelijke maatregelen inderdaad onnodig 
zijn, daar in de meeste lidstaten meer 
vrouwen dan mannen wonen en dat uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat 
vrouwen over het algemeen meer 

5. is van mening dat extra wetgeving en 
quota’s voor vrouwen in de wetenschap 
nodig zijn teneinde tot een evenwichtige 
verdeling tussen mannen en vrouwen op 
verantwoordelijke betrekkingen te komen, 
dit met het oog op het feit dat vrouwen 
zijn ondervertegenwoordigd in alle 
academische en onderzoeksinstituten, 
ondanks het feit dat in het merendeel van 
de lidstaten het aantal vrouwen met een 
academische graad het aantal mannen 
met een academische graad overtreft en 
vrouwen een hoger gemiddeld niveau van 
academische kwalificaties hebben dan 
hun mannelijke tegenhangers.
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doorzettingsvermogen aan de dag leggen, 
meer werk verzetten, gemotiveerder en 
vastberadener zijn dan mannen, en dat dit 
de belangrijkste factoren zijn die op alle 
gebieden, ook in wetenschappelijke 
gemeenschap, tot succes leiden.

Or. es

Amendement 17
Anni Podimata

Ontwerpverslag
Paragraaf 5

Ontwerpverslag Amendement

5. is van mening dat extra wetgeving en 
quota voor vrouwen in de wetenschap 
averechts zouden werken en mogelijk een 
laag van ‘tweederangs’ vrouwelijke 
wetenschappers zou creëren die aangesteld 
worden om aan de quota te voldoen en niet 
op basis van hun vaardigheden en 
verdiensten en derhalve door hun 
collega’s beoordeeld worden op dezelfde 
criteria; is van mening dat dergelijke 
maatregelen inderdaad onnodig zijn, daar 
in de meeste lidstaten meer vrouwen dan 
mannen wonen en dat uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat vrouwen over het 
algemeen meer doorzettingsvermogen aan 
de dag leggen, meer werk verzetten, 
gemotiveerder en vastberadener zijn dan 
mannen, en dat dit de belangrijkste 
factoren zijn die op alle gebieden, ook in 
wetenschappelijke gemeenschap, tot 
succes leiden.

5. wijst erop dat niet moet worden gedacht 
dat extra wetgeving en quota’s voor 
vrouwen in de wetenschap een laag van 
‘tweederangs’ vrouwelijke wetenschappers 
zouden creëren die aangesteld worden om 
aan de quota’s te voldoen en niet op basis 
van hun vaardigheden, maar dat deze 
eerder moeten worden gezien als 
overgangsmaatregelen die enkel bedoeld 
zijn de naleving te bewerkstelligen en te 
garanderen van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen met 
hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde 
vaardigheden en verdiensten waar het om 
identieke wetenschappelijke functies gaat, 
zowel in de selectie- als in de wervingsfase 
en tevens gedurende hun gehele 
loopbaan, teneinde hun gelegenheid te 
geven nadere trainingscursussen te 
volgen en in hun beroep promotie te 
krijgen op basis van hun verdiensten, en 
te zorgen voor de naleving van het 
beginsel van “gelijke betaling voor gelijk 
werk”.

Or. fr

Amendement 18
Satu Hassi

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpverslag Amendement

5 bis. gelooft dat het van het allergrootste 
belang is om van meet af aan wetenschap 
te promoten als interessant werkterrein 
voor beide geslachten; vraagt met klem 
dat hiermee rekening wordt gehouden bij 
de planning van lesmateriaal en het 
opleiden van docenten; moedigt 
universiteiten en faculteiten aan hun 
selectiesystemen voor intrede te evalueren 
om eventuele impliciete 
genderdiscriminatie bloot te leggen en het 
selectiesysteem dienovereenkomstig aan te 
passen;

Or. en

Amendement 19
Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

5 bis. vraagt de Commissie regelmatig aan 
het Parlement verslag uit te brengen van 
de voortgang in de vertegenwoordiging 
van vrouwen in evaluatieorganen en 
selectiecomités, welke onder het zesde 
kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling ten minste 
40% aan vrouwelijke leden dienen te 
bevatten.

Or. fr

Amendement 20
Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

5 ter. roept de lidstaten op de factoren te 
analyseren achter het lage aandeel aan 
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vrouwen (gemiddeld 15% in de EU) op 
hoge posten aan universiteiten en 
educatieve instellingen, waardoor de 
invloed van vrouwen op het 
besluitvormingsproces rond onderzoek 
aanzienlijk wordt beperkt, terwijl 43% van 
de doctoraten in de EU wordt toegekend 
aan vrouwen. 

Or. fr

Amendement 21
Satu Hassi

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

5 ter. erkent dat vrouwen in Europa voor 
hetzelfde werk nog altijd 15% minder 
verdienen dan mannen; roept de 
Commissie en de lidstaten op effectieve 
beleidsmaatregelen te introduceren om de 
loonsverschillen tussen mannen en 
vrouwen op te heffen; merkt op dat op het 
terrein van de wetenschap gelijke betaling 
ook zou moeten gelden voor beurzen;

Or. en

Amendement 22
Satu Hassi

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

5 quater. moedigt universiteiten, 
onderzoeksinstituten en private 
ondernemingen aan strategieën voor 
gendergelijkheid te ontwikkelen en 
binnen hun organisatie ten uitvoer te 
brengen en om bij hun 
besluitvormingsprocessen 
gendereffectbeoordelingen te verrichten;

Or. en
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