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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad het specifieke programma 
"Mensen" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de 
Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0442)1,

– gelet op artikel 166 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0383/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 13

(13) Bij de uitvoering van dit programma 
wordt de nodige aandacht besteed aan 
gender mainstreaming alsmede aan onder 

(13) Bij de uitvoering van dit programma 
wordt de nodige aandacht besteed aan 
gender mainstreaming alsmede aan onder 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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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.

meer de arbeidsvoorwaarden, maatregelen 
om gezins- en beroepsleven makkelijker te 
kunnen combineren, 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 is belangrijk dat bij de uitvoering van dit programma ook voorzien wordt in maatregelen
om gezins- en beroepsleven makkelijker te kunnen combineren.

Amendement 2
Overweging 14

(14) Dit programma is in overeenstemming 
met en onderbouwt de verdere 
ontwikkeling en uitvoering van de 
geïntegreerde strategie inzake human 
resources in onderzoek en ontwikkeling in 
Europa op basis van de Mededelingen
"Een mobiliteitsstrategie voor de EOR" en 
"Onderzoekers in de Europese 
onderzoekruimte: een beroep, meerdere 
loopbanen" , en houdt rekening met de 
conclusies van de Raad inzake human 
resources in O&O van 18 april 2005.

(14) Dit programma sluit aan bij de 
geïntegreerde strategie inzake human 
resources in onderzoek en ontwikkeling in 
Europa en heeft tot doel een echte 
"Europese onderzoekruimte" tot stand te 
brengen, zoals voorgesteld in de 
Mededelingen "Een mobiliteitsstrategie 
voor de Europese onderzoekruimte" en 
"Onderzoekers in de Europese 
onderzoekruimte: een beroep, meerdere 
loopbanen". Het houdt ook rekening met de 
conclusies van de Raad inzake human 
resources in O&O van 18 april 2005.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het hoofddoel van het programma erin bestaat een Europese 
onderzoekruimte tot stand te brengen.

Amendement 3
Overweging 14 bis (nieuw)
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(14 bis) Het programma "Mensen"heeft 
tot doel het menselijk potentieel op het 
gebied van onderzoek en technologie in 
Europa, zowel kwalitatief als kwantitatief, 
te versterken, met name door de 
erkenning van het beroep van 
"onderzoeker". Deze maatregel draagt 
ertoe bij om het fundamenteel onderzoek 
op topniveau te houden en het 
technologisch onderzoek op coherente 
wijze verder te ontwikkelen. Bovendien 
wordt de mobiliteit van onderzoekers naar 
en uit Europa er sterk door 
aangemoedigd. 

Motivering

De nadere precisering van de doelstellingen van het programma door de toevoeging van deze 
nieuwe overweging, introduceert het begrip "beroep van onderzoeker", dat dezelfde 
erkenning en waardering verdient als andere beroepen.

Amendement 4
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Bij de uitwerking van het 
werkprogramma in overleg met alle 
betrokkenen zorgt de Commissie ervoor 
dat de procedures worden vereenvoudigd.

Motivering

Om de ambitieuze doelstellingen van de Marie Curie-acties te kunnen bereiken moet de 
Commissie de administratieve procedures versnellen om te verhinderen dat vertraging het 
onderzoek afremt.

Amendement 5
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 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.
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Motivering

Gelet op het belang van dit specifieke programma binnen het kaderprogramma, waarvoor de 
medebeslissingsprocedure geldt, is het belangrijk dat het Europees Parlement in kennis wordt 
gesteld van de resultaten die door de acties van dit programma worden bereikt.

Amendement 6
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 een Europese 
toegevoegde waarde genereren door hun 
structurerend effect op de Europese 
onderzoekruimte. Deze acties zijn 
toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot professionele ontwikkeling en 
permanente opleiding, zowel in de 
particuliere als in de overheidssector. 
Transnationale en intersectorale mobiliteit, 
de erkenning van in andere sectoren en 
landen opgedane ervaring en adequate 
arbeidsvoorwaarden, zowel wat betreft de 
onafhankelijkheid van het onderzoek als 
wat betreft de aanpassing van de 
salariëring aan de hoogste internationale 
normen met een betere bescherming 
inzake sociale zekerheid en de daarbij 
horende verzekeringen, lopen als een rode 
draad door de "Marie Curie-acties" heen. 

Motivering

Er moet worden benadrukt dat de acties om de mobiliteit en de loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers te bevorderen, er ook toe bijdragen om de nationale realiteit en programma's 
structuur te geven door goed onderbouwde Europese samenwerking binnen de Europese 
onderzoekruimte tot stand te brengen. Ook moet worden benadrukt dat de professionele 
ontwikkeling van de onderzoeker, zowel in de particuliere als in de overheidssector, moet 
worden bevorderd. Om de Europese onderzoekruimte te bevorderen en zodoende ook 
wetenschappelijke carrières te stimuleren, moeten de arbeidsvoorwaarden gelijk worden 
getrokken, maar moet ook de onafhankelijkheid van het onderzoek worden gegarandeerd.
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Amendement 7
Bijlage, Inleiding, alinea 4 bis (nieuw)

In het kader van de "Marie Curie"-acties 
moet bijzondere aandacht worden besteed
aan de bescherming en het delen van de 
intellectuele eigendom door middel van 
passende contractuele bepalingen om de 
individuele onderzoeker te beschermen 
wanneer onderzoek een octrooi oplevert 
op producten die op de markt komen.

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat het kaderprogramma onderzoeksresultaten beschermt, met 
name door middel van contractuele bepalingen ter vrijwaring van de individuele 
rechtssituatie van onderzoekers die meewerken aan programma's die leiden tot het 
vervaardigen en op de markt brengen van producten, waarvoor het werk van een of meer 
onderzoekers doorslaggevend is geweest.

Amendement 8
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 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose.

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, zodat zij op stabiele wijze 
aan het arbeidsleven kunnen deelnemen
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 
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ontwikkeling en prognose.

Motivering

De acties moeten ook de deelname van de meest talentvolle onderzoekers aan de 
arbeidsmarkt voor Europees onderzoek bevorderen en niet alleen hun reïntegratie na een 
onderbreking.

Amendement 9
Bijlage, Activiteit "Initiële opleiding van onderzoekers", alinea 1

Steun in het kader van deze actie is 
bestemd voor de initiële opleiding van 
onderzoekers, over het algemeen voor de 
eerste vier jaar van hun loopbaan plus één 
aanvullend jaar, indien dat nodig is voor 
het afmaken van de initiële opleiding. Door 
middel van een transnationaal 
netwerkmechanisme moet een substantieel 
deel van de kwalitatief hoogstaande 
capaciteit op het gebied van initiële 
onderzoeksopleiding die in de openbare en 
de particuliere sector in de lidstaten en de 
geassocieerde landen voorhanden is, 
worden gestructureerd met als doel de 
carrièreperspectieven van onderzoekers in 
beide sectoren te vergroten, waardoor een 
onderzoeksloopbaan meteen ook 
aantrekkelijker wordt voor jonge 
onderzoekers.

Steun in het kader van deze actie is 
bestemd voor de initiële opleiding van 
onderzoekers, die over het algemeen vier 
jaar van hun loopbaan (voltijdequivalent) 
duurt, plus één aanvullend jaar, indien dat 
nodig is voor het afmaken van de initiële 
opleiding. Door middel van een 
transnationaal netwerkmechanisme moet 
een substantieel deel van de kwalitatief 
hoogstaande capaciteit op het gebied van 
initiële onderzoeksopleiding die in de 
openbare en de particuliere sector in de 
lidstaten en de geassocieerde landen 
voorhanden is, worden gestructureerd met 
als doel de carrièreperspectieven van 
onderzoekers in beide sectoren te 
vergroten, waardoor een 
onderzoeksloopbaan meteen ook 
aantrekkelijker wordt voor jongeren.

Motivering

De toevoeging "voltijdequivalent" voorkomt elke vorm van discriminatie, wat haaks zou staan 
op het beleid om het combineren van beroeps- en gezinsleven te vergemakkelijken. De "Marie 
Curie"-actie voor initiële onderzoeksopleiding heeft tot doel wetenschappelijke carrières voor 
jongeren aantrekkelijker en toegankelijker te maken en is ook specifiek gericht op jongeren 
met aanleg voor wetenschappelijk onderzoek. 

Amendement 10
Bijlage, Activiteit "Initiële opleiding van onderzoekers", alinea 3

Het gemeenschappelijk programma inzake 
onderzoeksopleiding moet qua 
kwaliteitsnormen een coherent geheel 
vormen en de nodige regelingen inzake 

Het gemeenschappelijk programma inzake 
onderzoeksopleiding moet qua 
kwaliteitsnormen een coherent geheel 
vormen en de nodige regelingen inzake 
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supervisie en mentoraat bevatten. Doel van 
het programma is optimaal voordeel te 
halen uit de elkaar aanvullende 
bekwaamheden van de deelnemers aan het 
netwerk (waaronder bedrijven) en uit 
andere synergieën. Om dit doel te bereiken, 
moet de kwaliteit van de opleiding en, 
indien mogelijk, van de diploma’s en 
getuigschriften wederzijds worden erkend.

supervisie en mentoraat bevatten. Doel van 
het programma is optimaal voordeel te 
halen uit de elkaar aanvullende 
bekwaamheden van de deelnemers aan het 
netwerk (waaronder bedrijven) en uit 
andere synergieën. Om dit doel te bereiken, 
moet de kwaliteit van de opleiding en, 
indien mogelijk, van de diploma’s en 
getuigschriften wederzijds worden erkend.
Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan de duurzame integratie van 
onderzoekers in het arbeidsleven.

Motivering

Een opleiding tot onderzoeker kost veel geld en dat mag niet worden verspild. Daarom 
moeten maatregelen worden genomen om de meest talentrijke individuen in de Europese 
onderzoekmarkt te integreren.

Amendement 11
Bijlage, Activiteit "Initiële opleiding van onderzoekers", alinea 5, punt 3

• de organisatie van korte 
opleidingsevenementen (conferenties, 
zomercursussen en gespecialiseerde 
opleidingscursussen) voor stagiairs die deel 
uitmaken van het netwerk en voor 
onderzoekers van buiten het netwerk. 

• de kosten die verbonden zijn aan de 
totstandbrenging van netwerken en de 
organisatie van korte 
opleidingsevenementen (conferenties, 
zomercursussen en gespecialiseerde 
opleidingscursussen) voor stagiairs die deel 
uitmaken van het netwerk en voor 
onderzoekers van buiten het netwerk. 

Motivering

De financiering van netwerken met aanvullende opleidingen in de diverse landen omvat ook 
aanloopkosten. Deze moeten expliciet worden genoemd onder de maatregelen die voor 
financiering in aanmerking komen.

Amendement 12
Bijlage, Activiteit "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 

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

loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 
ervaring zullen kunnen voorleggen.

Motivering

De toevoeging "gelijkwaardig" (waardoor ook perioden van onderbreking kunnen worden 
meegerekend) voorkomt elke vorm van discriminatie, wat haaks zou staan op het beleid om 
het combineren van beroeps- en gezinsleven te vergemakkelijken.

Amendement 13
Bijlage, Activiteit "Permanente opleiding en loopbaanontwikkeling", alinea 5, punt 2

• andere publieke of particuliere instanties, 
met inbegrip van grote 
onderzoeksorganisaties, die uit hoofde van 
een officiële opdracht of een erkenning 
door de overheid, beurzenprogramma’s 
financieren en beheren, zoals 
privaatrechtelijke instellingen met een 
publieke taak, liefdadigheidsorganisaties, 
enz.;

• andere publieke of particuliere instanties, 
met inbegrip van grote 
onderzoeksorganisaties, universiteiten en 
organisaties die uit hoofde van een 
officiële opdracht of een erkenning door de 
overheid, beurzenprogramma’s financieren 
en beheren, zoals privaatrechtelijke 
instellingen met een publieke taak, 
liefdadigheidsorganisaties, enz.;

Motivering

Het is aan te bevelen om ook universiteiten specifiek te vermelden onder "publieke of 
particuliere instanties" die voor medefinanciering in aanmerking komen, daar juist zij de 
leverancier van menselijk potentieel voor de onderzoekssector vormen.

Amendement 14
Bijlage, Activiteit "Permanente opleiding en loopbaanontwikkeling", alinea 6

Beide vormen van financiering worden in 
een eerste fase parallel uitgevoerd. In de 
loop van het kaderprogramma zal een 
effectbeoordeling van beide regelingen 
worden verricht, op basis waarvan de 
financieringsregels voor het verdere 
programma worden vastgesteld.

Beide vormen van financiering worden in 
een eerste fase parallel uitgevoerd door 
middel van medefinanciering van een 
initiële fase met het oog op de 
verwerkelijking ervan. In de loop van het 
kaderprogramma zal een effectbeoordeling 
van beide regelingen worden verricht, op 
basis waarvan de financieringsregels voor 
het verdere programma worden 
vastgesteld.



PR\600208NL.doc 13/18 PE 368.076v01-00

NL

Motivering

Niet alle landen of regio's beschikken over mobiliteitsprogramma's, wat ongelijke 
behandeling in de hand zou kunnen werken. Dit kan worden tegengegaan door in een 
modelfase te voorzien.

Amendement 15
Bijlage, Activiteit "Trajecten en partnerschappen tussen de industrie en de academische 

wereld", alinea 2, punt 3

• de organisatie van workshops en 
conferenties ter versterking van de 
intersectorale uitwisseling van ervaring en 
kennis, met als doel meer personeelsleden 
van beide sectoren te bereiken; 

• de kosten die verbonden zijn aan de 
totstandbrenging van netwerken en de 
organisatie van workshops en conferenties 
ter versterking van de intersectorale 
uitwisseling van ervaring en kennis, met 
als doel meer personeelsleden van beide 
sectoren te bereiken; 

Motivering

De financiering van netwerken van organisaties in de diverse landen omvat ook 
aanloopkosten. Deze moeten expliciet worden genoemd onder de maatregelen die voor 
financiering in aanmerking komen.

Amendement 16
Bijlage, Activiteit "Specifieke acties", enige alinea

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. Er komen ook initiatieven om de 
mobiliteit van onderzoekers en hun 
gezinnen en hun integratie in het gastland 
te vergemakkelijken
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Motivering

Het is belangrijk om steun aan het Europese netwerk van mobiliteitscentra te bevorderen ten 
einde de integratie van onderzoekers en hun gezinnen in het gastland te vergemakkelijken, 
alsook om de functie van onderzoeker en de "Marie Curie"-acties door middel van 
publiciteitscampagnes en seminars onder de aandacht van het publiek te brengen.
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TOELICHTING

Inleiding

In Lissabon heeft Europa zich ten doel gesteld om een sleutelrol op de mondiale scène te 
spelen. Europa wil tegen 2010 een kennismaatschappij tot stand brengen, waarbij de klemtoon 
vooral op onderzoek en innovatie komt te liggen.
Er is nu vijf jaar verstreken sinds Lissabon en er resten ons nog vijf jaar vóór 2010, zodat de 
tijd rijp is voor een denkoefening, want de gapende kloof die ons scheidt van de andere 
motoren die de ontwikkeling in de wereld aanzwengelen, is niet gedicht, in tegendeel.
De Verenigde Staten zijn in het voordeel door hun aanzienlijke investeringen in onderzoek en 
hun gelijktijdig agressief experimenteel onderzoek waarvan de resultaten vervolgens met 
succes op de wereldmarkt worden gebracht (internet, GPS, enz.). De Aziatische landen 
koppelen van hun kant goedkope arbeid aan een steeds toenemende technologische 
vooruitgang, eveneens tegen een lage prijs, zonder zich zorgen te moeten maken over dure 
maatregelen ter bescherming van milieu, werkgelegenheid en volksgezondheid.
Deze samenloop van factoren leidt tot een sluipende verzwakking van de concurrentiepositie 
van het oude continent en de EU beseft dan ook dat het Lissabonproces in een 
stroomversnelling moet komen door meer te investeren in onderzoek, technologie, onderwijs 
en innovatie om de achterstand inzake concurrentiekracht in te halen en voor meer groei en 
werkgelegenheid te zorgen.
In deze context is onderzoek de motor van het nieuwe strategisch systeem in de Europese 
Unie en opent de onderzoeker de poort naar meer kennis, de conditio sine qua non van een 
groter concurrentievermogen.
De herziene strategie van Lissabon ziet het individu als de belangrijkste bron van groei en 
werkgelegenheid.
De "Marie Curie"-acties opnieuw op het voorplan brengen, is zinvol en heeft al aangetoond 
hoe belangrijk het is om de mobiliteit van onderzoekers te bevorderen, daar dit onontbeerlijk 
is om kennis en ideeën uit te wisselen. Dat is op zich echter niet genoeg, als men de omvang 
van de uitdaging beseft.
Wij zijn van mening dat er een echte Europese onderzoekruimte tot stand moet worden 
gebracht: een lange continue stroom van ideeën, die de bedding vormt van het Europees 
handvest en de gedragscode van de onderzoeker. Een stroom die alle lidstaten doorkruist en 
deze bij het proces betrekt. Er is nood aan een Europese onderzoeksmarkt, waarop de grootste 
intellecten zich vrij met elkaar kunnen meten en geapprecieerd en erkend worden, met name 
wat hun legitieme verwachtingen en vooruitzichten inzake carrière betreft.
Om tot onderzoekswerk te worden aangetrokken, er zich volledig aan te wijden en om naar 
Europa te komen of Europa te verlaten, moet de onderzoeker de aantrekkingskracht van een 
groot project voelen, moet hij over de nodige instrumenten en vooruitzichten beschikken om 
het te verwerkelijken, moet hij de toekomst sereen tegemoet kunnen zien en mag hij zich geen 
zorgen moeten maken dat hij zijn gezin moet achterlaten, omdat hij niet over voldoende 
middelen beschikt om zijn gezin mee te nemen.

Het beroep van onderzoeker

Het voorstel van de Commissie voor het specifieke programma "Mensen" houdt rekening met 
de positieve ervaring die is opgedaan met de "Marie Curie"-acties, die de groei van het 
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onderzoek op het hoogste niveau fors hebben gestimuleerd. In sommige gevallen hebben deze 
acties zich zelfs tot echte laboratoria voor intellecten ontpopt.
In het licht van een zo positieve ervaring was het verstandig en terecht om de basisopzet te 
handhaven en alleen die wijzigingen aan te brengen die door de opgedane ervaring werden 
gedicteerd.
De doelstellingen van het specifieke programma "Mensen" worden dan ook ambitieuzer en 
beogen de human resources op het gebied van onderzoek en technologie in Europa kwalitatief 
en kwantitatief te versterken.
Het programma wil talentvolle mensen stimuleren om een onderzoekscarrière te beginnen en 
voort te zetten, onderzoekers aanmoedigen om in Europa te blijven en de knapste koppen uit 
de hele wereld naar Europa aantrekken.
Om dat doel te bereiken moet een carrière als onderzoeker een beroep worden en ook als 
zodanig worden gerespecteerd en naar behoren beloond.
De salariëring van de onderzoeker is overigens de sleutelfactor om de aantrekkingskracht van 
deze carrière te versterken.
Daarom moeten aan onderzoekers loonvoorwaarden worden geboden die afgestemd zijn op de 
hoogste internationale maatstaven en moet meer aandacht worden besteed aan bescherming 
inzake sociale zekerheid en de daarbij horende verzekeringen. Dit zal het met name mogelijk 
maken om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen.
Om betrouwbaar te zijn moet onderzoek zo onafhankelijk mogelijk zijn en een structurerend
effect uitoefenen op de Europese onderzoekruimte, waar de onderzoeker zich geheel vrij 
moet kunnen verplaatsen en zijn kwalificaties en capaciteiten moet kunnen ontwikkelen. Hij 
moet zichzelf kunnen evalueren en nieuwe kennis kunnen opdoen, zijn capaciteiten kunnen 
valoriseren en zijn interactie met de samenleving gestalte kunnen geven door middel van 
seminars, conferenties en specialistische bijeenkomsten, waar onderzoeksresultaten bekend 
worden gemaakt, zodat deze op hun beurt weer de basis kunnen vormen voor nieuw 
experimenteel onderzoek.
Dat alles moet mogelijk worden gemaakt door de totstandbrenging van een specifiek netwerk
dat met de "Marie Curie"-acties wordt gefinancierd.
Dit netwerk moet het opbouwen van een carrière als onderzoeker vergemakkelijken en hun 
professionele integratie in het arbeidsleven na hun opleiding bevorderen.
Het programma "Mensen" moet tot doel hebben een wetenschappelijke carrière te 
vergemakkelijken. De onderzoeker moet inderdaad in alle fasen van zijn carrière op 
assistentie kunnen rekenen, al in het vroegste stadium van zijn opleiding, en hij moet worden 
gevolgd en voor een wetenschappelijke carrière worden gewonnen zodra hij aantoont dat hij 
hiervoor geschikt is.
De rol van vrouwelijke onderzoekers mag ook niet uit het oog worden verloren, en evenmin 
de specifieke acties die hun wetenschappelijke carrière moet beschermen, zodat deze kan 
worden opgebouwd zonder dat het gezinsleven eronder lijdt. Er moeten dan ook adequate 
maatregelen worden genomen om gezins- en beroepsleven te kunnen combineren en de 
reïntegratie van vrouwelijke onderzoekers na een onderbreking van hun carrière mogelijk te 
maken.
De integratie van de onderzoeker en zijn gezin in het gastland hangt nauw samen met de 
verbetering van de Europese onderzoeksmarkt. Het is dan ook van fundamenteel belang om 
steun te geven aan het Europees netwerk van mobiliteitscentra, waarvan de opdracht er 
precies in bestaat de levensvoorwaarden van onderzoekers in het gastland te verbeteren en de 
functie van onderzoeker en de "Marie Curie"-acties onder de aandacht van het publiek te 
brengen.
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Medefinanciering

Het hoofdstuk medefinanciering verdient een apart hoofdstuk. Het is een veelbesproken 
thema en van medefinanciering wordt verwacht dat het de moeilijke opdracht vervult om de 
onderzoeksdoelstellingen op een lijn te brengen, ongeacht of het onderzoek door openbare 
dan wel door particuliere organisaties wordt verricht.
De inbreng van nationale programma's en particuliere investeringen moet het mogelijk maken 
om het menselijk kapitaal te valoriseren en onderzoek op topniveau te verrichten om 
zodoende een toegevoegde waarde te genereren met een structurerend effect op de Europese 
onderzoekruimte.
Er is dan ook een solide band nodig tussen het programma "Mensen", de nationale 
programma's, het structuurbeleid en het onderwijs- en opleidingsbeleid van de Europese Unie 
om de inspanningen te optimaliseren en in een en dezelfde richting te sturen, namelijk de 
onderzoekers stimuleren om het onderzoek te stimuleren.
Het onderzoek stimuleren impliceert ook dat er garanties worden ingebouwd door middel van 
adequate wettelijke instrumenten en gelet op het ontbreken van uniforme regels om de 
intellectuele eigendom te beschermen moet in het kader van de "Marie Curie"-acties dan ook 
bijzondere aandacht worden besteed aan het beschermen en delen van de intellectuele 
eigendom door middel van contractuele bepalingen om zowel de onderzoeksresultaten als de 
individuele onderzoeker te beschermen.
Ten slotte, aangezien niet iedereen bereid is om in een zo complexe regeling als 
medefinanciering van mobiliteitsprogramma's te stappen, moet in een modelfase worden 
voorzien om ieder verschil in behandeling tussen onderzoekers uit landen of regio's zonder 
mobiliteitsprogramma te voorkomen.
Het onderzoek moet open staan voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Het is dan ook 
cruciaal dat het programma voor het selecteren van het menselijk kapitaal voor 
wetenschappelijk onderzoek makkelijk toegankelijk is. Daartoe moet de Commissie bij de 
opstelling van haar werkprogramma in overleg zorgen voor vereenvoudiging van de 
administratieve procedures om te voorkomen dat procedurele obstakels belangrijke 
wetenschappelijke initiatieven in de weg staan.
Het Europees Parlement moet voortdurend op de hoogte worden gehouden van de resultaten 
die worden bereikt met de acties van het specifieke programma "Mensen", zodat het kan 
worden verbeterd en bijgestuurd, als de eerste ervaringen met de nieuwe uitvoering ervan 
daartoe aanleiding geven.

Budget

Om de ambitieuze doelstellingen van het programma "Mensen" te bereiken is een fors budget 
nodig.
De lidstaten hebben zich ertoe verbonden 3% van hun BIP in onderzoek te investeren. De 
Europese Unie zal deze wedloop naar de toekomst moeten sturen en daarbij voorkomen dat 
het gebrek aan financiële middelen in de begroting niet ten koste gaat van de 
ontwikkelingsstrategie in haar geheel.
Wij kunnen immers met de paradoxale situatie worden geconfronteerd dat de lidstaten hun 
investeringen in onderzoek verhogen en de EU besluit om ze te verlagen, met als gevolg dat 
het lopende programma verdwijnt of de medefinancieringprocedure gestopt wordt.
Investeren in kennis betekent vooral investeren in jongeren, jongeren opleiden, zorgen dat zij 
kunnen concurreren op de wereldmarkt, hun in staat te stellen om de uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan: de uitdagingen die men onder de noemer "wetenschappelijk onderzoek" 
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heeft geplaatst.


