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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en bij te 
dragen tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van 
haar industrie. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen vrouwelijke 
en mannelijke onderzoekers, 
wetenschappelijke kennis en technologieën 
vrij circuleren, op basis van juridische en 
professionele gelijkheid, en bij te dragen 
tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van 
haar industrie. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en het onderwijs en de 
mobiliteit stimuleren die van essentieel 
belang zijn voor de ontwikkeling van het 
beroep van Europese onderzoeker, 
alsmede maatregelen nemen om 
gendergelijkheid en de genderdimensie te 
bevorderen in onderzoek en innovatie.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit", voor zowel 
mannelijke als vrouwelijke 
wetenschappers om uiterst geavanceerd 
onderzoek te doen en innovatie van het 
hoogste niveau te bewerkstelligen. 
Horizon 2020 moet opleidingen op 
regionaal niveau bevorderen om de meer 
gespecialiseerde posten binnen de sector 
van onderzoek en innovatie gemakkelijker 
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toegankelijk te maken voor vrouwen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op 21 september 2010 hechtte de 
Unie haar goedkeuring aan de strategie 
voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen 2010-2015, waarin wordt 
verklaard dat het potentieel en de talenten 
van vrouwen beter en doeltreffender 
moeten worden benut om de 
doelstellingen van Europa 2020, te weten 
slimme, duurzame en inclusieve groei, te 
behalen. In deze context dient de 
genderdimensie centraal en voorop te 
staan bij de algemene opzet van de in 
aanmerking komende thematische 
gebieden, programma's, instrumenten en 
de criteria voor projecten in alle 
ontwikkelingsstadia: vanaf de fase van het 
voorstel tot de evaluatie, uitvoering en 
controle.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op zijn vergadering van 4 februari 
2011 heeft de Europese Raad het idee 
ondersteund van het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor de financiële 
bijdrage van de Unie voor onderzoek en 
innovatie om de efficiëntie van de 
onderzoeks- en innovatiefinanciering op 
nationaal en Unieniveau te verbeteren. 
Daarnaast heeft hij de Unie verzocht 
spoedig stappen te ondernemen die nodig 
zijn om de resterende belemmeringen voor 

(4) Op zijn vergadering van 4 februari 
2011 heeft de Europese Raad het idee 
ondersteund van het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor de financiële 
bijdrage van de Unie voor onderzoek en 
innovatie om de efficiëntie van de 
onderzoeks- en innovatiefinanciering op 
nationaal en Unieniveau te verbeteren. 
Daarnaast heeft hij de Unie verzocht 
spoedig stappen te ondernemen die nodig 
zijn om de resterende belemmeringen voor 
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het aantrekken van talent en investeringen 
op te heffen teneinde de Europese 
onderzoeksruimte tegen 2014 te voltooien 
en een volwaardige interne markt voor 
kennis, onderzoek en innovatie tot stand te 
brengen.

het aantrekken van zowel vrouwelijk als 
mannelijk talent en investeringen op te 
heffen teneinde de Europese 
onderzoeksruimte tegen 2014 te voltooien 
en een volwaardige interne markt voor 
kennis, onderzoek en innovatie tot stand te 
brengen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet universiteiten, onderzoekscentra en 
het bedrijfsleven, waaronder met name het 
mkb/kmo's, aansporen tot actieve 
deelname, en zich openstellen voor nieuwe 
deelnemers, omdat het alle 
ondersteuningsmaatregelen op het gebied 
van onderzoek en innovatie bijeenbrengt in 
één gemeenschappelijk strategisch kader, 
met inbegrip van een gestroomlijnd pakket 
van ondersteuningsvormen, en voorziet in 
de toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 
financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en zullen bijdragen 
aan een afname van de financiële fouten.

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet universiteiten, onderzoekscentra en 
het bedrijfsleven, waaronder met name het 
mkb/kmo's, aansporen tot actieve 
deelname, en zich openstellen voor het 
volle potentieel en de wetenschappelijke 
excellentie van nieuwe getalenteerde
deelnemers, zowel mannen als vrouwen, 
uit heel Europa, met het oog op een hoger 
percentage vrouwen dat aan door de EU 
gefinancierde onderzoeks- en 
innovatieprogramma's deelneemt, omdat 
het alle ondersteuningsmaatregelen op het 
gebied van onderzoek en innovatie 
bijeenbrengt in één gemeenschappelijk 
strategisch kader, met inbegrip van een 
gestroomlijnd pakket van 
ondersteuningsvormen, en voorziet in de 
toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 
financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en zullen bijdragen 
aan een afname van de financiële fouten.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De genderproblematiek moet 
aanwezig zijn in drie Horizon 2020-
prioriteiten: wetenschap op topniveau, 
industrieel leiderschap en 
maatschappelijke uitdagingen, evenals in 
alle gesignaleerde maatschappelijke 
uitdagingen, geïntegreerd als een spil in 
fundamenteel en actie-onderzoek en in 
personele middelen. Gender moet ook 
vertaald worden naar de toewijzing van 
financiering door het gebruik van 
genderindicatoren voor een 
evenwichtigere deelname van vrouwen 
aan door de EU gefinancierd onderzoek.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Er moeten al op school 
bewustmakings- en informatiecampagnes 
voor wetenschappelijke beroepen worden 
georganiseerd om jonge meisjes in staat te 
stellen zich te oriënteren op 
wetenschappelijke studierichtingen, die 
nog steeds voornamelijk aan jongens zijn 
voorbehouden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet (21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
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beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moet bij de vaststelling van de 
agenda's nauw contact worden 
onderhouden met belanghebbenden uit alle 
betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen. Tijdens Horizon 
2020 moet voortdurend extern advies 
worden ingewonnen, waarbij ook een 
beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften van de
burgers, de samenleving, het beleid, de 
wetenschap en technologie en het 
bedrijfsleven. Bij de vaststelling van de 
agenda's moet nauw contact worden 
onderhouden met alle relevante 
belanghebbenden uit alle betrokken 
sectoren, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke gemeenschap, 
mannelijke en vrouwelijke onderzoekers, 
de publieke sector, maatschappelijke 
organisaties die acrief zijn op het gebied 
van gendergelijheid en het mkb. Er moet 
voldoende flexibiliteit worden ingebouwd 
voor nieuwe ontwikkelingen. Tijdens 
Horizon 2020 moet voortdurend 
evenwichtig extern advies worden 
ingewonnen, waarbij ook een beroep wordt 
gedaan op relevante structuren zoals 
Europese technologieplatformen, 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
en de Europese innovatiepartnerschappen 
waarbij belangenconflicten worden 
vermeden. De gehechtheid aan 
gendermainstreaming in alle maatregelen 
van de Unie moet naar behoren in acht 
worden genomen in het beleid en bij de 
planning en evaluatie van de projecten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt. Er moet 
voldoende rekening worden gehouden met 
het Europees Handvest voor Onderzoekers 
en de Gedragscode voor de Rekrutering
van Onderzoekers, alsook met andere 
relevante referentiekaders zoals vastgesteld 
in het kader van de Europese 

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt. Er moet 
voldoende rekening worden gehouden met 
het Europees Handvest voor onderzoekers
en de Gedragscode voor de rekrutering van 
zowel vrouwelijke als mannelijke
onderzoekers, alsook met andere relevante 
referentiekaders zoals vastgesteld in het 
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onderzoeksruimte, onder eerbiediging van 
het vrijwillige karakter ervan.

kader van de Europese onderzoeksruimte, 
onder eerbiediging van het vrijwillige 
karakter ervan.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Er bestaat nog steeds een glazen 
plafond voor vrouwen die carrière willen 
maken op het gebied van wetenschap en 
onderzoek, er is sprake van een 
aanzienlijke ondervertegenwoordiging 
van vrouwen op sommige vakgebieden, 
zoals bij techniek en technologie, en de 
verschillen in beloning tussen mannen en 
vrouwen worden niet kleiner. Met 
Horizon 2020 moet daarom de 
onevenredige deelname van vrouwelijke 
wetenschappers aan alle stadia van een 
onderzoekersloopbaan en op verscheidene 
onderzoeksterreinen worden gecorrigeerd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De in het kader van Horizon 2020 
ontwikkelde activiteiten moeten gericht 
zijn op het bevorderen van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het 
gebied van onderzoek en innovatie, door 
met name de onderliggende oorzaken 
van genderverschillen weg te nemen, het 
potentieel van zowel vrouwelijke als 
mannelijke onderzoekers ten volle te 
benutten, en de genderdimensie op te 
nemen in projecten om de kwaliteit van 
onderzoek te verbeteren en innovatie te 
stimuleren. Activiteiten moeten ook 

(23) De in het kader van Horizon 2020 
ontwikkelde activiteiten moeten gericht 
zijn op het bevorderen van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het gebied 
van onderzoek en innovatie, door de 
voornaamste onderliggende oorzaken van 
genderverschillen vast te stellen en tegen
te gaan, het potentieel aan 
professionalisme en vakbekwaamheid van 
zowel vrouwelijke als mannelijke 
onderzoekers ten volle te benutten, en de 
genderdimensie op te nemen in projecten, 
de tenuitvoerlegging en evaluatie, 
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gericht zijn op de toepassing van de 
beginselen met betrekking tot de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, 
zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en artikel 8 van het VWEU.

aanwerving en samenstelling van 
onderzoeksgroepen en de financiering om 
de kwaliteit van onderzoek te verbeteren en 
innovatie te stimuleren, en aldus bij te 
dragen aan het concurrerender en 
dynamischer maken van Europese 
economieën. Activiteiten moeten ook 
gericht zijn op de toepassing van de 
beginselen met betrekking tot de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, zoals bepaald in 
de artikelen 2 en 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en artikel 8 
van het VWEU.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Horizon 2020-activiteiten moeten 
alle obstakels overwinnen die het gevolg 
zijn van het verschijnsel van het "glazen 
plafond", dat ondervertegenwoordiging 
van vrouwelijke onderzoekers in 
leidinggevende posities op het gebied van 
onderzoek en innovatie veroorzaakt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Met Horizon 2020 moet gezorgd 
worden voor rechtvaardige en evenredige 
financiering van wetenschappelijke 
projecten onder leiding van zowel 
vrouwelijke als mannelijke onderzoekers.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 quater) Horizon 2020 moet de 
deelname van vrouwen aan al het 
onderzoek, alle projecten en alle 
wetenschappelijke disciplines op Europees 
niveau aanmoedigen, niet alleen aan 
advies- en evaluatiegroepen, maar ook 
aan alle met Horizon 2020 verband 
houdende structuren (EIT, ERC, GCO, 
stuurgroepen, groepen op hoog niveau en 
van deskundigen, enz.), alsmede aan 
universiteiten en onderzoeksinstituten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen. 
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het VWEU 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door 
Horizon 2020 worden ondersteund wordt 
men geacht ethische grondrechten en 
fundamentele mensenrechten in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën, alsmede met de 
mening van het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten en het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid. 
Overeenkomstig artikel 13 van het VWEU 
moet bij onderzoeksactiviteiten het gebruik 
van dieren voor onderzoek en proeven 
worden beperkt en uiteindelijk worden 
vervangen. Bij elke activiteit die wordt 
ondernomen dient ingevolge artikel 168 
van het VWEU een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
verzekerd te worden.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt, 
en door de gendergelijkheid tot een 
absolute prioriteit te verheffen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het is van belang ervoor te zorgen dat 
Horizon 2020 financieel goed wordt 
beheerd en zo doeltreffend en 
gebruikersvriendelijk mogelijk wordt 
uitgevoerd, en tevens zorg te dragen voor 
rechtszekerheid en de toegankelijkheid van 
het programma voor alle deelnemers. Er 
moet worden toegezien op de naleving van 
Verordening (EU) nr. XXXX/2012 [nieuw 

(34) Het is van belang ervoor te zorgen dat 
Horizon 2020 financieel goed wordt 
beheerd en zo doeltreffend en 
gebruikersvriendelijk mogelijk wordt 
uitgevoerd, en tevens zorg te dragen voor 
rechtszekerheid en de toegankelijkheid van 
het programma voor alle deelnemers. De 
lidstaten en de Commissie moeten ervoor 
zorgen dat het genderperspectief en de 
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Financieel Reglement] en van de 
voorschriften inzake vereenvoudiging en 
betere regelgeving.

gelijkheid van vrouwen en mannen 
opgenomen worden in alle activiteiten en 
alle stadia van voorbereiding, 
programmering, uitvoering, controle en 
evaluatie met de methodiek van de gender 
budgeting assessment. Er moet worden 
toegezien op de naleving van Verordening 
(EU) nr. XXXX/2012 [nieuw Financieel 
Reglement] en van de voorschriften inzake 
vereenvoudiging en betere regelgeving.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de regels voor deelname en 
verspreiding van "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)" moet een 
genderperspectief volledig worden 
opgenomen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken en gebruik te 
maken van het volledige potentieel en de 
wetenschappelijke topprestaties van alle 
Europese wetenschappers, met inbegrip 
van de vrouwelijke wetenschappers, levert 
Horizon 2020 een bijdrage aan de opbouw 
van een economie die berust op 
gendergelijkheid, kennis en innovatie in de 
gehele Unie. Dientengevolge draagt het bij 
aan de uitvoering van de Europa 2020-
strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
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beschreven. werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een evenwichtiger deelname van vrouwen 
in de onderzoeks- en innovatiesector, door 
middel van informatiecampagnes bedoeld 
om vrouwen beter bekend te maken met 
wetenschappelijke opleidingen en de 
beschikbare beroepsmogelijkheden 
binnen de sector van onderzoek en 
ontwikkeling, moet als prioritaire 
doelstelling van Horizon 2020 vastgelegd 
worden.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Met Horizon 2020 wordt de 
gendergelijkheid bevorderd door de 
ondersteuning van veranderingen in de 
organisatie van onderzoeksinstituten en in 
de inhoud en de opzet van 
onderzoeksactiviteiten. Het genderaspect 
wordt benaderd als een horizontale 
kwestie om ongelijkheden tussen vrouwen 
en mannen op te heffen, en een 
genderdimensie op te nemen in de 
programmering en de inhoud van 
onderzoek en innovatie. De economische 
en sociale verschillen tussen vrouwen en 
mannen moeten voldoende weergegeven 
worden in de opzet, inhoud en uitvoering 
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van onderzoeksprogramma's. Er moet 
voldoende aandacht worden besteed om te 
garanderen dat er een betere deelname is 
van vrouwelijke onderzoekers aan 
onderzoek en aan het 
onderzoeksbeleidsproces.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In Horizon 2020 wordt het belang 
onderstreept van de bevordering van niet 
naar geslacht gedifferentieerde 
onderzoeksgebieden. In Horizon 2020 
worden door universiteiten, EU-
instellingen en lidstaten beide bevorderd: 
wetenschap als een interessant gebied 
voor beide seksen vanaf de vroege 
onderwijsstadia, en ook het beeld van 
vrouwelijke onderzoekers als rolmodellen. 
Via voorlichtingscampagnes wordt er 
door het programma informatie verschaft 
over de benodigde vereisten om een 
onderzoeker te worden en de beschikbare 
mogelijkheden op het gebied van 
onderzoek.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) zij nemen de beginselen van non-
discriminatie, gendergelijkheid en gelijke 
kansen in acht;
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen van hoog 
niveau, uit uiteenlopende sectoren en van 
verschillende achtergronden (met 
inbegrip van vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties); 
dialoogstructuren gevormd in het kader van 
internationale overeenkomsten op het 
gebied van wetenschap en technologie; 
toekomstgerichte activiteiten; doelgerichte 
openbare raadplegingen; en transparante en 
interactieve processen die zorgen voor de 
uitvoering van verantwoorde onderzoeks-
en innovatieactiviteiten; in het bijzonder 
activiteiten die een evenredige 
vertegenwoordiging bevorderen van 
vrouwen en mannen in 
onderzoeksgroepen en waarbij een 
analyse naar geslacht en gender op 
adequate wijze is opgenomen in de inhoud 
van het onderzoek. Bij de samenstelling 
van de adviesgroepen wordt gestreefd 
naar genderevenwicht.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om voor wetenschappelijke 
kwaliteit van het hoogste niveau te zorgen, 
is het van belang om de genderdimensie 
in onderzoek en innovatie te benaderen 
als een integraal onderdeel van 
voorstellen. Met Horizon 2020 wordt 
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ervoor gezorgd dat er bij de inhoud van 
onderzoek en innovatie op correcte wijze 
rekening gehouden wordt met de 
genderdimensie, tijdens alle stadia van het 
proces, vanaf het stellen van prioriteiten, 
het formuleren van oproepen en 
voorstellen, tot het evalueren en 
controleren van programma's en 
projecten, tot onderhandelingen en 
overeenkomsten.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het is van belang dat de door de 
Commissie ingestelde adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen van hoog 
niveau voldoen aan de vereisten van 
genderevenwicht.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan een breed 
samenwerkingsverband tussen onderzoek, 
overheidsdiensten, het maatschappelijke 
middenveld en het bedrijfsleven, aan 
sociale en economische wetenschappen en 
menswetenschappen, aan de bevordering 
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inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

van het functioneren en de 
totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het bereiken van 
genderevenwicht, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers,
met name onder jonge vrouwen, en aan 
het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers, met in het bijzonder 
aandacht voor vrouwelijke onderzoekers.
Ieder werkprogramma bevat een speciaal 
hoofdstuk waarin de voorgenomen actie 
beschreven wordt om 
genderonevenwichtigheden aan te pakken 
en om de genderdimensie te integreren. 
Dit krijgt ook zijn weerslag op 
projectniveau in de bepalingen van 
subsidieovereenkomsten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Rekening houdend met het lage 
deelnamepercentage van vrouwelijke 
onderzoekers in FP7 en FP6, wordt in 
Horizon 2020 een oplossing voor dit 
probleem geboden door gelijke 
carrièremogelijkheden voor zowel 
vrouwelijke als mannelijke onderzoekers, 
met het accent op hun mobiliteit en 
manieren om gezin en werk te 
combineren.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van de 
gendergelijkheid en waarborgt dat de
genderdimensie inhoudelijk aanwezig is in 
de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Horizon 2020 biedt garanties voor 
gendergelijkheid en een effectieve 
bevordering van de genderdimensie in de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten en 
tijdens alle projectfasen: opzet, voorstel, 
evaluatie, beheer en controle, en zorgt ook 
voor genderevenwicht in alle 
programma's, evaluatiecommissies, 
deskundigen- en adviesgroepen, 
bestaande besluitvormingsorganen en 
besluitvormingsorganen die in het leven 
worden geroepen voor de uitvoering van 
Horizon 2020, door het wetenschappelijk 
onderwijs en de wetenschappelijke 
beroepen toegankelijker te maken voor 
vrouwen en de voortgang van hun 
carrière te bevorderen binnen alle 
onderdelen van onderzoek en innovatie. 
Om dit te bereiken worden doelstellingen 
vastgesteld en worden doelmatige plannen 
ontwikkeld en uitgevoerd om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit te bereiken moeten de volgende 
acties verplicht zijn:
1. Het bewerkstelligen van 
genderevenwicht als een criterium voor 
projectevaluatie dat voldoende in 
overweging moet worden genomen bij de 
opzet van het project. Hiertoe moeten 
minimale drempelwaarden in de structuur 
worden geïntroduceerd met betrekking tot 
de samenstelling van de 
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onderzoeksgroepen, coördinatoren en 
teamleiders.
2. Het bevorderen en controleren van de 
opleiding van de mensen belast met de 
evaluatie en van de deskundigen: indien 
genderevenwicht een verplicht criterium 
is, dan is de opleiding inzake deze 
specifieke kwestie voor degenen die de 
projecten moeten beoordelen bijzonder 
belangrijk en moet deze verplicht zijn.
3. Het bevorderen van vrouwen in 
leidende posities in de wetenschap en het 
onderzoek door:
a) controleren of er in 
onderzoeksinstituten en -centra vrouwen 
aanwezig zijn als belangrijke 
beleidsmakers;
b) een databank op te zetten en 
systematisch informatie te verspreiden 
over vooraanstaande vrouwelijke 
onderzoekers, deze nog duidelijker 
zichtbaar te maken en rolmodellen te 
creëren voor de jongere generaties;
c) ervoor te zorgen dat 
bevorderingscriteria in wetenschappelijke 
en onderzoeksinstituten transparant en 
billijk zijn en voldoen aan de vereisten 
van gendermainstreaming;
d) beleid te stimuleren voor vrouwelijke 
werknemers om werk- en gezinsleven 
beter te combineren en 
mobiliteitsregelingen te ondersteunen 
voor vrouwelijke onderzoekers; kwesties 
in verband met de voorwaarden voor 
moeder- en vaderschapsverlof moeten 
doorgelicht worden om het mogelijk te 
maken voor onderzoekers een goed 
evenwicht te vinden tussen werk en 
privéleven, zodat zulke banen 
aantrekkelijk blijven voor vrouwelijke 
wetenschappers.
e) de carrièrevoortgang en de salarissen te 
controleren teneinde loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen te vermijden.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dit relevant is en met name als het 
gaat om diensten en producten voor 
eindgebruikers, zorgt Horizon 2020 
ervoor dat in onderzoeks- en 
innovatieprojecten voldoende rekening 
wordt gehouden met de genderdimensie, 
tijdens alle stadia van het proces, met 
inbegrip van het stellen van prioriteiten, 
het formuleren van oproepen tot het 
indienen van voorstellen, het evalueren en 
controleren van projecten en 
programma's, onderhandelingen en 
overeenkomsten.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet binnen het kader van 
Horizon 2020 met name voor gezorgd 
worden dat de gelijkheidsbeginselen 
inzake beroep, beloning en carrière 
nauwgezet in acht worden genomen. 
Hiervoor zal jaarlijks specifiek advies 
worden ingewonnen bij 
vertegenwoordigers van de werknemers in 
de bedrijven die een financiële bijdrage 
van de EU ontvangen, over de situatie met 
betrekking tot genderevenwicht en 
corrigerende maatregelen in het geval van 
een verstoring daarvan. Bovendien moet, 
in het geval dat de verstoring van het 
genderevenwicht aanhoudt en nadat de 
onderneming aan zijn verplichtingen 
herinnerd is, bovengenoemde 



PE489.559v02-00 22/50 AD\913256NL.doc

NL

financiering ingetrokken kunnen worden.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met Horizon 2020 wordt er gezorgd voor 
een effectieve bevordering van het 
genderevenwicht in alle programma's, in 
evaluatiecommissies, in werkgroepen van 
deskundigen en adviesgroepen en in alle 
besluitvormingsorganen, bestaand of in 
het leven geroepen voor de uitvoering van 
Horizon 2020.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
die van strategisch belang zijn voor het 
concurrentievermogen en het industrieel 
leiderschap van de Unie te ondersteunen of 
specifieke maatschappelijke uitdagingen 
aan te pakken.

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoeks en innovatieactiviteiten die 
van strategisch belang zijn voor het 
concurrentievermogen en het industrieel 
leiderschap van de Unie te ondersteunen of 
specifieke mondiale maatschappelijke 
uitdagingen effectief aan te pakken, met in 
het bijzonder aandacht voor bestaande, op 
gender gebaseerde ongelijkheden.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 draagt bij aan het versterken 
van publiek-publieke partnerschappen, 
waarbij acties op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau gezamenlijk ten 
uitvoer worden gelegd binnen de Unie.

Horizon 2020 draagt bij aan het versterken 
van publiek-publieke partnerschappen, met 
inbegrip van het maatschappelijk 
middenveld, waarbij acties op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau 
gezamenlijk ten uitvoer worden gelegd 
binnen de Unie.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's.

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's en 
het nakomen van internationale 
verplichtingen, zoals het verwezenlijken 
van de millenniumontwikkelingsdoelen, 
en zorgen voor de verheffing van 
gendergelijkheid tot een absolute 
prioriteit.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel.

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel en moeten 
een genderdimensie bevatten die de 
positieve rol en de bijdrage aan onderzoek 
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en innovatie van vrouwelijke 
wetenschappers benadrukt. Alle 
informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten bevatten een 
genderdimensie en worden voorafgegaan 
door een genderanalyse.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) initiatieven gericht op 
bewustzijnsversterking en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
financiering in het kader van Horizon 
2020, vooral voor regio's of typen 
deelnemers die ondervertegenwoordigd 
zijn;

(a) initiatieven gericht op 
bewustzijnsversterking en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
financiering in het kader van Horizon 
2020, vooral voor regio's of typen 
deelnemers die ondervertegenwoordigd 
zijn; het belang van een grotere deelname 
van vrouwen aan de wetenschap moet 
gepromoot worden en de doelstelling van 
genderevenwicht in de wetenschap en het 
onderzoek moet gezien worden als een 
bevestiging van het sociale 
gelijkheidsbeginsel en als een essentieel 
middel om het bestaande 
wetenschappelijk potentieel van de 
maatschappij ten volle te benutten;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) acties voor communicatie en ter 
vergroting van het bewustzijn, om ervoor 
te zorgen dat vrouwen, werkzaam op het 
gebied van wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek, zichtbaar zijn 
(bijvoorbeeld d.m.v. advertenties, kranten, 
radio, internet) en het creëren van een 
positief beeld van vrouwelijke 
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wetenschappers in de maatschappij;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) campagnes om genderstereotypen 
te slechten, in de wetenschap in het 
algemeen, en met name in innovatie en 
onderzoeksactiviteiten;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het controlesysteem zorgt voor een 
passend evenwicht tussen vertrouwen en 
controle, rekening houdend met 
administratieve en andersoortige kosten 
van controles op alle niveaus, zodat de 
doelstellingen van Horizon 2020 kunnen 
worden verwezenlijkt en de meest 
kwaliteitsvolle onderzoekers en de meest 
innovatieve ondernemingen erdoor 
aangetrokken kunnen worden.

2. Het controlesysteem zorgt voor een 
passend evenwicht tussen vertrouwen en 
controle, rekening houdend met 
administratieve en andersoortige kosten 
van controles op alle niveaus, zodat de 
doelstellingen van Horizon 2020 kunnen 
worden verwezenlijkt en de meest 
kwaliteitsvolle onderzoekers, ongeacht 
hun geslacht, en de meest innovatieve 
ondernemingen erdoor aangetrokken 
kunnen worden.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
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technologie. Hieronder valt mede
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

technologie. Hierbij gaat het ook om
informatie over en indicatoren voor 
horizontale kwesties, zoals gender,
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de 
kennis- en innovatiegemeenschappen aan 
de prioriteit inzake maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën" 
van Horizon 2020.

(iii) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de 
kennis- en innovatiegemeenschappen aan 
de genderdoelstellingen en aan de
prioriteit inzake maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën" 
van Horizon 2020.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
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resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van 
kansengelijkheid, en wordt rekening 
gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen.

resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van 
kansengelijkheid en het opnemen van de 
genderdimensie in de inhoud van 
onderzoek en innovatie. Daarnaast dient 
de evaluatie rekening te houden met de 
realisatie van genderevenwicht in 
beleidsmakende organen, commissies en 
adviesraden, met de genderdimensie in 
processen, in de participatie en in de 
toewijzing van middelen. Tevens wordt 
rekening gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prestatie-indicatoren voor de 
algemene doelstellingen en voor het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, zoals vermeld in de inleiding 
van bijlage I bij deze verordening, en voor 
de in het specifieke programma 
vastgestelde specifieke doelstellingen, met 
inbegrip van de desbetreffende 
referentiescenario's, leveren de 
minimumbasis voor de beoordeling van de 
mate waarin de doelstellingen van Horizon 

2. De prestatie-indicatoren voor de 
algemene doelstellingen en voor het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, zoals vermeld in de inleiding 
van bijlage I bij deze verordening, en voor 
de in het specifieke programma 
vastgestelde specifieke doelstellingen, met 
inbegrip van de desbetreffende 
referentiescenario's, leveren de 
minimumbasis voor de beoordeling van de 
mate waarin de doelstellingen van Horizon 
2020 zijn bereikt. Als prestatie-indicatoren 
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2020 zijn bereikt. worden genderindicatoren toegevoegd, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
bestaande statistische instrumenten en 
methodieken zoals de "She Figures: 
Statistics and Indicators on Gender 
Equality in Science", die iedere drie jaar 
worden gepubliceerd door DG Onderzoek 
en Innovatie. "She Figures" is een 
relevante en erkende bron geworden voor 
indicatoren en zou tweejaarlijks moeten 
worden gepubliceerd.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De Europese Onderzoeksraad (ERC) 
stelt, onder toepassing van eerlijke 
mededingingsvoorwaarden in heel Europa, 
een attractieve en flexibele financiering 
beschikbaar om getalenteerde en creatieve 
individuele onderzoekers en hun teams in 
staat te stellen de meest veelbelovende en 
baanbrekende wetenschappelijke 
onderzoekswegen in te slaan.

(a) De Europese Onderzoeksraad (ERC) 
stelt, onder toepassing van eerlijke 
mededingingsvoorwaarden in heel Europa, 
een attractieve en flexibele financiering 
beschikbaar om getalenteerde en creatieve 
individuele onderzoekers, ongeacht hun 
geslacht, en hun teams in staat te stellen de 
meest veelbelovende en baanbrekende 
wetenschappelijke onderzoekswegen in te 
slaan.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Met behulp van toekomstige en 
opkomende wetenschappen en 
technologieën wordt de samenwerking op 
onderzoeksgebied ondersteund teneinde de 
Europese capaciteiten voor geavanceerde 
en paradigmaverschuivende innovaties te 
vergroten. Zij bevorderen de 
wetenschappelijke samenwerking in en 
tussen disciplines met betrekking tot 

(b) Met behulp van toekomstige en 
opkomende wetenschappen en 
technologieën wordt de samenwerking op 
onderzoeksgebied, alsmede de aan de 
behoeften van de gebruiker aangepaste en 
genderbewuste technologie en innovatie,
ondersteund teneinde de Europese 
capaciteiten voor geavanceerde en 
paradigmaverschuivende innovaties te 
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baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote 
risico's zijn verbonden en versnellen de 
ontwikkeling van de meest veelbelovende 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische gebieden en van de 
Europese structurele opbouw van de 
corresponderende wetenschappelijke 
gemeenschappen.

vergroten. Zij bevorderen de 
wetenschappelijke samenwerking in en 
tussen disciplines met betrekking tot 
baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote 
risico's zijn verbonden en versnellen de 
ontwikkeling van de meest veelbelovende 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische gebieden en van de 
Europese structurele opbouw van de 
corresponderende wetenschappelijke 
gemeenschappen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Via de Marie Curie-acties worden 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
onderzoeksopleidingen aangeboden, 
gecombineerd met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers te bevorderen met het oog op 
een optimale voorbereiding op de huidige 
en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
worden.

(c) Via de Marie Curie-acties worden 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
onderzoeksopleidingen aangeboden, 
gecombineerd met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers te bevorderen met het oog op 
een optimale voorbereiding op de huidige 
en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
worden. Met mobiliteitprogramma's, die 
specifieke maatregelen bevatten om 
belemmeringen voor de mobiliteit van 
vrouwelijke onderzoekers op te heffen, 
wordt voor werkelijk gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen gezorgd.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betreffende activiteiten zijn inherent 
toekomstgericht gezien de nadruk op het 

De betreffende activiteiten zijn inherent 
toekomstgericht gezien de nadruk op het 
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ontwikkelen van vaardigheden op langere 
termijn en de focus op de volgende 
generatie van wetenschap, technologie, 
onderzoekers en innovaties. Die 
toekomstgerichtheid blijkt ook uit de steun 
voor opkomend talent, niet alleen in de 
gehele Unie en geassocieerde landen, maar 
overal ter wereld. Gezien de 
wetenschappelijke aard en de voornamelijk 
op onderzoekers gerichte "bottom-up"-
financieringsregelingen, zal de Europese 
wetenschappelijke gemeenschap een 
belangrijke rol spelen bij het bepalen van 
de onderzoeksroutes die in het kader van 
het programma gevolgd gaan worden.

ontwikkelen van vaardigheden op langere 
termijn en de focus op de volgende 
generatie van wetenschap, technologie, 
onderzoekers en innovaties. Die 
toekomstgerichtheid blijkt ook uit de steun 
voor opkomend talent, niet alleen in de 
gehele Unie en geassocieerde landen, maar 
overal ter wereld. Het oogmerk van deze 
steun is om de participatie van talentvolle 
vrouwelijke onderzoekers te vergroten en 
gebruik te maken van het volledige 
potentieel en de wetenschappelijke 
topprestaties van vrouwelijke 
wetenschappers ten gunste van de 
Europese economie en samenleving.
Gezien de wetenschappelijke aard en de 
voornamelijk op onderzoekers gerichte 
"bottom-up"-financieringsregelingen, zal 
de Europese wetenschappelijke 
gemeenschap een belangrijke rol spelen bij 
het bepalen van de onderzoeksroutes die in 
het kader van het programma gevolgd gaan 
worden.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. De behoeften van de
gebruiker en de genderdimensie moeten 
zorgvuldig overwogen worden en hiermee 
dient op al deze terreinen rekening te 
worden gehouden. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
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tussen de verschillende technologieën.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 14 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) klimaatactie met inbegrip van de 
genderaspecten van klimaatverandering, 
het milieu, natuurbehoud, een efficiënt en 
duurzaam gebruik van hulpbronnen en 
grondstoffen;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 14 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen.

(f) gelijkwaardige, inclusieve, innovatieve 
en veilige samenlevingen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Gelijkwaardige, inclusieve, innovatieve 
en veilige samenlevingen" worden 
ondersteund. Eveneens zullen bij alle 
uitdagingen de genderkwestie en 
gendergelijkheid in het middelpunt staan. 
Bij de ondersteuning zal ook nadruk 
worden gelegd op het beschikbaar stellen 
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mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

van een overtuigende feitelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming op 
internationaal, EU-, nationaal en regionaal 
niveau. Gezien het mondiale karakter van 
veel van deze uitdagingen vormt de 
strategische samenwerking met derde 
landen een geïntegreerd onderdeel van de 
reactie op elke uitdaging. Bovendien zal er 
in het kader van de specifieke doelstelling 
"Gelijkwaardige, inclusieve, innovatieve 
en veilige samenlevingen" ook horizontale 
steun voor internationale samenwerking 
worden verleend.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
bevat daarnaast een activiteit die gericht is 
op het dichten van de kloof tussen 
onderzoek en innovatie. Dit gebeurt 
middels specifieke maatregelen om op dit 
gebied kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
te ontsluiten in minder ontwikkelde regio's 
van de Unie.

De specifieke doelstelling 
"Gelijkwaardige, inclusieve, innovatieve 
en veilige samenlevingen" bevat daarnaast 
activiteiten die gericht zijn op het 
bevorderen van genderevenwicht in het 
onderzoek en het opnemen van de 
genderdimensie in de inhoud van 
onderzoek en innovatie en op het dichten 
van de kloof tussen onderzoek en 
innovatie. Dit gebeurt middels specifieke 
maatregelen om op dit gebied kwalitatief 
hoogwaardig onderzoek te ontsluiten in 
minder ontwikkelde regio's van de Unie.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een ander belangrijk aspect van de 
uitdaging is dat de publieke sector in veel 
Europese landen nog steeds geen 
voorwaarden aanbiedt die aantrekkelijk 

Een ander belangrijk aspect van de 
uitdaging is dat de publieke sector in veel 
Europese landen nog steeds geen 
voorwaarden aanbiedt die aantrekkelijk 
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genoeg zijn om de belangstelling van 
toponderzoekers te wekken. Het kan jaren 
duren voordat getalenteerde jonge 
onderzoekers uitgegroeid zijn tot 
onafhankelijke wetenschappers waar 
niemand meer omheen kan. Dit leidt tot 
een dramatische verspilling van het 
Europese onderzoekspotentieel als gevolg 
van vertragingen in de opkomst van een 
volgende generatie onderzoekers met 
nieuwe ideeën en energie en doordat 
uitstekende onderzoekers die aan het begin 
van hun carrière staan, hierdoor geneigd 
zijn om hun loopbaan elders voort te 
zetten.

genoeg zijn om de belangstelling van 
toponderzoekers te wekken. Het kan jaren 
duren voordat getalenteerde jonge 
onderzoekers uitgegroeid zijn tot 
onafhankelijke wetenschappers waar 
niemand meer omheen kan. Dit leidt tot 
een dramatische verspilling van het 
Europese onderzoekspotentieel als gevolg 
van vertragingen in de opkomst van een 
volgende generatie onderzoekers met 
nieuwe ideeën en energie en doordat 
uitstekende onderzoekers die aan het begin 
van hun carrière staan, hierdoor geneigd 
zijn om hun loopbaan elders voort te 
zetten. Er dient met name aandacht te 
worden geschonken aan vrouwelijke 
onderzoekers, die slechts 18% van de 
hoogst gekwalificeerde onderzoekers 
vertegenwoordigen, afgezet tegen 27% in 
de VS, terwijl vrouwen 60% uitmaken van 
de universitair afgestudeerden in de EU. 
Er moet aandacht worden besteed aan de 
aanpak van op gender gebaseerde 
vooroordelen bij de rekrutering voor 
wetenschappelijke banen en aan de 
ondersteuning van vrouwelijke 
onderzoekers bij hun carrière.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze factoren vergroten bovendien de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken. Het feit dat het Amerikaanse 
systeem meer middelen aan onderzoekers 
ter beschikking stelt en betere 
carrièreperspectieven biedt, verklaart 
waarom de beste onderzoekers ter wereld 
naar de VS vertrekken, met inbegrip van
tienduizenden wetenschappers uit de Unie.

Deze factoren vergroten bovendien de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken. Het feit dat het Amerikaanse 
systeem meer middelen aan onderzoekers 
ter beschikking stelt en betere 
loopbaanperspectieven biedt, verklaart 
waarom de beste mannelijke en 
vrouwelijke onderzoekers ter wereld naar 
de VS trekken, met inbegrip van 
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tienduizenden wetenschappers uit de Unie.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Onderzoeksraad (hierna "de 
ERC" genoemd) is opgericht om de beste 
Europese onderzoekers, zowel mannen als 
vrouwen, van de middelen te voorzien die 
zij nodig hebben om op mondiaal niveau 
beter te kunnen concurreren, en wel door 
op basis van een pan-Europese competitie 
individuele onderzoeksteams te 
financieren. De ERC is autonoom: een 
onafhankelijke wetenschappelijke raad 
bestaande uit wetenschappers, ingenieurs 
en academici met een uitstekende reputatie 
en deskundigheid stelt de overkoepelende 
wetenschappelijke strategie vast en is 
volledig beslissingsbevoegd wat de 
besluitvorming betreft over het soort 
onderzoek dat gefinancierd wordt. Dit is 
een wezenlijk kenmerk van de ERC. 
Hierdoor wordt namelijk de effectiviteit 
van zijn wetenschappelijke programma, de 
kwaliteit van zijn activiteiten en van het 
collegiale toetsingsproces en zijn 
geloofwaardigheid binnen de 
wetenschappelijke gemeenschap 
gewaarborgd.

De Europese Onderzoeksraad (hierna "de 
ERC" genoemd) is opgericht om de beste 
Europese onderzoekers, zowel mannen als 
vrouwen, van de middelen te voorzien die 
zij nodig hebben om op mondiaal niveau 
beter te kunnen concurreren, en wel door 
op basis van een pan-Europese competitie 
individuele onderzoeksteams te 
financieren. De ERC is autonoom: een 
onafhankelijke wetenschappelijke raad 
bestaande uit wetenschappers, ingenieurs 
en academici met een uitstekende reputatie 
en deskundigheid stelt de overkoepelende 
wetenschappelijke strategie vast en is 
volledig beslissingsbevoegd wat de 
besluitvorming betreft over het soort 
onderzoek dat gefinancierd wordt. Dit is 
een wezenlijk kenmerk van de ERC. 
Hierdoor wordt namelijk de effectiviteit 
van zijn wetenschappelijke programma, de 
kwaliteit van zijn activiteiten en van het 
collegiale toetsingsproces en zijn 
geloofwaardigheid binnen de 
wetenschappelijke gemeenschap 
gewaarborgd. De ERC zal ervoor zorgen 
dat op gender gebaseerde vooroordelen op 
de juiste manier aangepakt worden in 
evaluatieprocedures.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC-financiering wordt verstrekt op De ERC-financiering wordt verstrekt op 
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basis van een aantal beproefde beginselen. 
Het enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
topkwaliteit. Het ERC functioneert op 
basis van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten. De subsidies 
van de ERC staan open voor individuele 
teams van onderzoekers van alle leeftijden
en uit alle landen in de wereld, mits zij in 
Europa werkzaam zijn. Tot slot streeft de 
ERC naar het bevorderen van een gezonde 
concurrentie in Europa.

basis van een aantal beproefde beginselen. 
Het enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
topkwaliteit. Het ERC functioneert op 
basis van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten. De subsidies 
van de ERC staan open voor individuele 
teams van onderzoekers, ongeacht hun 
leeftijd of geslacht, uit alle landen in de 
wereld, mits zij in Europa werkzaam zijn. 
Tot slot streeft de ERC naar het bevorderen 
van een gezonde concurrentie in Europa.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
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en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd.

en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd. De Raad 
streeft naar genderevenwicht in zijn 
samenstelling.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 3.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen, vaste en 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen, vaste en 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.
Mobiliteitsprogramma's moeten speciale 
maatregelen bevatten die erop gericht zijn 
barrières voor de mobiliteit van vrouwen 
te slechten en moeten voor werkelijk 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
zorgen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
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innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector. Er moet met 
name aandacht worden geschonken aan 
genderevenwicht met betrekking tot 
participatie.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is middels het aantrekken van 
aanvullende financiële middelen de 
numerieke en structurele impact van de 
Marie Curie-acties te vergroten en de 
topkwaliteit van de opleidingen, mobiliteit 
en loopbaanontwikkeling van onderzoekers 
te bevorderen.

Doel is middels het aantrekken van 
aanvullende financiële middelen de 
numerieke en structurele impact van de 
Marie Curie-acties te vergroten en de 
topkwaliteit van de opleidingen, mobiliteit 
en loopbaanontwikkeling van onderzoekers 
te bevorderen. Er moet met name 
aandacht worden geschonken aan 
gendergelijkheid en structurele 
verandering.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 3.3 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke activiteit in dit verband is 
het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 

Een belangrijke activiteit in dit verband is 
het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 
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bestaande programma's open te stellen voor 
internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op doctoraatniveau, wordt het vrije 
verkeer van onderzoekers en 
wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoekscarrières verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

bestaande programma's open te stellen voor 
internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op doctoraatniveau, wordt het vrije 
verkeer van onderzoekers en 
wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoekscarrières verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties. Er moet met 
name aandacht worden geschonken aan 
genderevenwicht met betrekking tot 
participatie.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel I – punt 3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten. Tegen deze achtergrond 
worden indicatoren ontwikkeld en 
gegevens over de mobiliteit, vaardigheden 
en carrières van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen". De 
activiteit is daarnaast bedoeld om het 

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten. Tegen deze achtergrond 
worden naar gender uitgesplitste
indicatoren ontwikkeld en gegevens over 
de mobiliteit, vaardigheden en carrières 
van onderzoekers, evenals de 
gendergelijkheid, geanalyseerd. Daarnaast 
wordt getracht om synergieën tussen en 
een nauwe samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen". De 
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bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoekscarrières en 
om de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden.

activiteit is daarnaast bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoekscarrières en 
om de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1– alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en 
demonstratieactiviteiten, testopstellingen 
en levende laboratoria, prototyping en het 
valideren van producten in 
proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

De aanpak neemt een sekse- en 
genderanalyse op in technische innovatie. 
Een juiste beschouwing van de analyse 
naar gender en sekse kan resulteren in 
nieuwe producten, nieuwe processen, een 
nieuwe infrastructuur, of nieuwe 
diensten. Het zal resulteren in een opzet
die het menselijk welzijn, inclusief 
gendergelijkheid, en het aanboren van 
nieuwe markten en zakelijke kansen 
bevordert door de ontwikkeling van 
technologieën die tegemoet komen aan de 
behoeften van complexe en gevarieerde 
gebruikersgroepen. Blind zijn voor 
mogelijke sekse- of genderverschillen kan 
resulteren in gemiste zakelijke kansen, 
waarbij bepaalde groepen mensen 
uitgesloten of slecht voorzien worden; 
vrouwen en mannen behandelen als 
homogene groepen gaat voorbij aan de 
verschillen tussen mannen en vrouwen; 
een te sterke nadruk op de verschillen 
tussen vrouwen en mannen kan technici 
voorbij doen gaan aan belangrijke 
gemeenschappelijke kenmerken van 
vrouwen en mannen; het ontwerpen van 
stereotypen kan resulteren in impopulaire 
producten.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, 
-infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, 
-infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance en gendergelijkheid.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Er is behoefte aan meer vrouwen 
in de wetenschappelijke sector, maar 
indien dit onderzoek uitgevoerd wordt in 
instellingen (zoals universiteiten) moet het 
eerder openstaan voor de 
commercialisering van kennis dan voor 
directe kennisbevordering. Het gaat met 
andere woorden om een concept van 
kansen op de markt en marktgerichte 
projecten, die in de praktijk op 
commerciële basis uitgevoerd kunnen 
worden. Dit moet actief aangemoedigd 
worden, indien en wanneer dit mogelijk 
is, omdat dit bij zal dragen aan de 
broodnodige versterking van het 
economische concurrentievermogen van 
Europa.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1.1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is sprake van aanzienlijke sekse- en 
genderverschillen wat betreft gezondheid 
en welzijn, die op de juiste wijze in 
aanmerking genomen moeten worden. 
Genderdimensies spelen een belangrijke 
rol bij demografische processen, met 
name bij de vergrijzing, waarbij het 
grootste gedeelte van de oudere bevolking 
en het gros van de verzorgers uit vrouwen 
bestaan. Het is nodig om bij andere 
belangrijke aspecten van demografische 
verandering, zoals veranderende 
levensstijlen, nieuwe gezinsverbanden en 
lage geboortecijfers, rekening te houden 
met een analyse naar gender.
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden versterken.

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden versterken.
Er moet speciaal aandacht worden 
geschonken aan een breed 
samenwerkingsverband tussen 
overheidsdiensten, onderzoek, het 
maatschappelijk middenveld en het 
bedrijfsleven.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, inzicht in ziekten en betere
diagnostisering, de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten, betere bewaking en 
paraatheid, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins, het gebruik van 
in-silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 

Specifieke activiteiten zijn onder andere 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering, de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten, betere bewaking en 
paraatheid, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins, het gebruik van 
in-silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
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gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvorming en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvorming en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen. In de hierboven beschreven 
activiteiten moet een genderdimensie 
worden opgenomen, en deze moet worden 
voorafgegaan door een genderanalyse.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 4.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's.

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's. Onderzoek moet 
rekening houden met de sociaal-
economische en genderverschillen bij 
vervoerspatronen. In de hierboven 
beschreven activiteiten moet een 
genderdimensie worden opgenomen, en 
deze moet worden voorafgegaan door een 
genderanalyse.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klimaatverandering en de effecten 
daarvan zijn geenszins genderneutraal. 
Ten gevolge van de op gender gebaseerde 
rolverdeling, is de invloed van vrouwen op 
het milieu niet gelijk aan die van de 
mannen, en hun toegang tot 
hulpbronnen, hun weerbaarheid en 
aanpassingsvermogen zijn onderhevig 
aan discriminatie inzake inkomen, 
toegankelijkheid van hulpbronnen, 
politieke macht, onderwijs en 
verantwoordelijkheid voor het 
huishouden. De leefstijlen, het gedrag en 
het bestedingspatroon van mannen en 
vrouwen zijn vaak verschillend en zij 
laten een verschillende ecologische 
voetafdruk achter. Klimaatverandering is 
overal ter wereld van invloed op vrouwen 
en mannen. Het IPCC, het 
Intergouvernementeel Panel over 
klimaatverandering van de VN, is tot de 
slotsom gekomen dat "de effecten van 
klimaatverandering verschillend verdeeld 
zullen worden over verschillende regio's, 
generaties, leeftijds-, inkomens-, beroeps-
en gendergroepen".

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als 
niet-CO2-broeikasgassen en zowel 
technologische als niet-technologische 

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als 
niet-CO2-broeikasgassen en zowel 
technologische als niet-technologische 
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groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op het verkrijgen 
van meer inzicht in de klimaatverandering, 
het doen van betrouwbare 
klimaatvoorspellingen, de beoordeling van 
effecten en kwetsbaarheden, de 
ontwikkeling van kostenbesparende 
aanpassings- en risicopreventiemaatregelen 
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen.

groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op het verkrijgen 
van meer inzicht in de klimaatverandering, 
het doen van betrouwbare 
klimaatvoorspellingen, de beoordeling van 
effecten en kwetsbaarheden, de 
ontwikkeling van kostenbesparende 
aanpassings- en risicopreventiemaatregelen 
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen. Onderzoek 
moet rekening houden met gender- en 
gendergelijkheidskwesties met betrekking 
tot aanpassingsbeleid.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en
beoordelen, gericht op zowel CO2- als 
niet-CO2-broeikasgassen en zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op het verkrijgen 
van meer inzicht in de klimaatverandering, 
het doen van betrouwbare 
klimaatvoorspellingen, de beoordeling van 
effecten en kwetsbaarheden, de 
ontwikkeling van kostenbesparende 
aanpassings- en risicopreventiemaatregelen 
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen.

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als 
niet-CO2-broeikasgassen en zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op het verkrijgen 
van meer inzicht in de klimaatverandering, 
het doen van betrouwbare 
klimaatvoorspellingen, de beoordeling van 
effecten en kwetsbaarheden, de 
ontwikkeling van kostenbesparende 
aanpassings- en risicopreventiemaatregelen 
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen. In de hierboven 
beschreven activiteiten moet een 
genderdimensie worden opgenomen, en 
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deze moet worden voorafgegaan door een 
genderanalyse.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. INCLUSIEVE, INNOVATIEVE EN 
VEILIGE SAMENLEVINGEN

6. GELIJKWAARDIGE, INCLUSIEVE, 
INNOVATIEVE EN VEILIGE 
SAMENLEVINGEN

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gendergelijkheid in heel Europa te 
bevorderen.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, het 
maatschappelijk middenveld, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
en maatschappelijke deelname aan 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gendergelijkheid in heel Europa te 
bevorderen en in alle onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die in het kader van 
Horizon 2020 gefinancierd worden.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel V – punt 3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie. 
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die, gezien 
hun genderdimensie, zeer relevant zijn 
voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie. 
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.



PE489.559v02-00 48/50 AD\913256NL.doc

NL

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel V – punt 3 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Ontwikkeling van getalenteerde, 
competente en ondernemende mensen door 
middel van onderwijs en opleiding

(c) Ontwikkeling van getalenteerde, 
competente en ondernemende mensen, 
zowel vrouwen als mannen, door middel 
van onderwijs en opleiding;

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel V – punt 3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 
maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's 
in de lidstaten.

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 
maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Er wordt een genderdimensie 
opgenomen in de analyse van de 
behoeftes aan nieuwe profielen. Dit is de 
reden dat er veel verantwoordelijkheid, 
meer dan bij de andere instrumenten van 
Horizon 2020, zal liggen bij het EIT om 
op systematische wijze jong vrouwelijk 
talent aan te boren en zodoende een einde 
te maken aan de verspilling van dat talent 
in de Europese Onderzoeksruimte. Op 
dezelfde wijze moet het EIT onderwijs en 
opleiding beschouwen vanuit 
genderaspecten, omdat de vernieuwing 
van het wetenschappelijke en 
ondernemerslandschap van morgen zal 
beginnen bij het onderwijsstadium en met 
opleidingen. Ten slotte moet het EIT de 
genderdimensie opnemen in nieuwe 
leerplannen als een manier om de 
doelmatigheid en kwaliteit, alsmede de 
innovatieve dimensie, van opleidingen en 
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onderwijs te waarborgen. Hiertoe zal het 
EIT een sleutelrol spelen bij het 
bevorderen van de erkenning van nieuwe 
graden en diploma's in de lidstaten.
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