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Amendement 1
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat er, sinds de 
oprichting van de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) in 2007, 1 700 
projecten zijn geselecteerd om 
financiering te ontvangen van de EOR, 
wat neerkomt op ongeveer 2,5 miljard 
euro aan beurzen, overwegende dat bijna 
90% van deze beurzen aan mannelijke 
kandidaten is toegekend,

Or. en

Amendement 2
Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat het streefcijfer voor de 
participatie van vrouwen aan onderzoek in 
het zevende kaderprogramma 40% was en 
dit cijfer bij de tussentijdse evaluatie 
slechts op een teleurstellende 25,5% 
uitkwam,

D. overwegende dat het streefcijfer voor de 
participatie van vrouwen aan onderzoek in 
het zevende kaderprogramma 40% was en 
dit cijfer bij de tussentijdse evaluatie 
slechts op een teleurstellende 25,5% 
uitkwam; merkt evenwel op dat het 
participatiecijfer van vrouwelijke 
onderzoekers hiermee licht verbeterd is 
ten opzichte van dat in het zesde 
kaderprogramma (KP6),

Or. en

Amendement 3
Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf D bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat uit de resultaten 
van de openbare raadpleging over het 
Groenboek inzake een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor financiering door 
de EU van onderzoek en innovatie blijkt 
dat genderevenwicht volledig geïntegreerd 
moet worden in alle aspecten van het 
gemeenschappelijk strategisch kader,

Or. en

Amendement 4
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. uit de kritiek dat het Groenboek: 
Van uitdagingen naar kansen: naar een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
EU-financiering van onderzoek en 
innovatie, genderblind is en dat er niet 
voldoende rekening is gehouden met 
gendermainstreaming;

Or. en

Amendement 5
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie in het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
genderbudgettering toe te passen;

2. verzoekt de Commissie in het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
gendermainstreaming toe te passen -
waaronder in alle programma’s die deel 
uitmaken van het gemeenschappelijk 
strategisch kader - in de vorm van het 
verzamelen van naar geslacht 
gedifferentieerde gegevens betreffende de 
participatie van vrouwen en mannen en in 
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vergelijking met de verdeling van 
financiële middelen;

Or. da

Amendement 6
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie de
internationale samenwerking ook te 
intensiveren door de rol van vrouwen te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 7
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept universiteiten en 
onderzoeksinstituten op om strategieën in 
te voeren voor de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, en om de participatie van 
vrouwen in wetenschappelijke disciplines 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 8
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie procedures 
voor de positieve discriminatie van 
onderzoeksprojecten te ontwikkelen, zodat 
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vrouwelijke wetenschappers met 40% 
vertegenwoordigd zijn, wat ook het 
streefcijfer voor de participatie van 
vrouwen zou moeten zijn in het 
gemeenschappelijk strategisch kader;

Or. da

Amendement 9
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt bij de Europese Commissie 
aan op het vaststellen van 
genderindicatoren met betrekking tot de 
participatie van vrouwen in door de EU 
gefinancierd onderzoek;

Or. en

Amendement 10
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten op O&O&I-gebied inhoudelijke 
criteria te promoten die ertoe bijdragen 
dat vrouwen gelijkgesteld worden aan 
mannen;

Or. it

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de onderwijsstelsels 
van veel lidstaten nog steeds beheerst 
worden door genderstereotypen in 
onderzoeksgebieden zoals 
natuurwetenschappen1;

Or. en

Amendement 12
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het noodzakelijk de criteria 
voor promotie naar hogere 
onderzoeksposities (bv. professoraten) te 
herzien ten einde het genderaspect sterk te 
laten meewegen en het tekort aan 
vrouwen in deze posities aan te pakken;

Or. en

Amendement 13
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt bij de Commissie aan op een 
duidelijke koppeling tussen het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
gendergelijkheisdsinstituut in Vilnius ten 
einde een kennisbasis voor 
gendermainstreaming te creëren en voor 
een sterke participatie van vrouwelijke 
wetenschappers aan het gemeenschappelijk 
strategisch kader te zorgen;

4. dringt bij de Commissie aan op een 
duidelijke koppeling tussen het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
gendergelijkheisdsinstituut in Vilnius ten
einde een kennisbasis voor 
gendermainstreaming te creëren en voor 
een sterke participatie van vrouwelijke 
wetenschappers aan het gemeenschappelijk 
strategisch kader te zorgen; dringt bij het 
EIGE aan op een analyse van de 
zogenaamde "lekkende pijpleiding", 

                                               
1 See European Parliament resolution on women and science, paragraph 2. Texts adopted: P6_TA(2008)0221 
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aangezien veel jonge vrouwelijke 
onderzoekers op een bepaald moment hun 
wetenschappelijke carrière opgeven;1

Or. en

Amendement 14
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt een ondernemingscultuur 
te bevorderen door gebruik te maken van 
immateriële assets en het sociaal budget;

Or. it

Amendement 15
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ondernemers dat 
aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt;

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ondernemers dat 
aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt, verwelkomt de plannen van de 
Commissie om netwerken voor 
vrouwelijke ondernemers op te richten, 
maar wijst erop, dat er meer ambitieuze 
initiatieven nodig zijn;

Or. da

Amendement 16
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

                                                                                                                                                      
1 Zie het Verslag over gelijke kansen voor mannen en vrouwen van 2010 (COM(2009)0694).
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Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ondernemers dat 
aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt;

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor de 
ondersteuning van adequate toegang van 
vrouwelijke ondernemers tot financiering 
en een verhoging van het aantal 
vrouwelijke ondernemers dat aan het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt;

Or. en

Amendement 17
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ondernemers dat 
aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt;

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ondernemers dat 
aan het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt en is ingenomen met de 
plannen van de Commissie om een 
netwerk voor vrouwelijke ondernemers te 
creëren; benadrukt de noodzaak van het 
toewijzen van adequate financiële 
middelen aan dit doel;

Or. en

Amendement 18
Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ondernemers dat 
aan het kaderprogramma voor 

5. doet een beroep op de Commissie zich 
met name in te zetten voor een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ondernemers dat 
aan het kaderprogramma voor 
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concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt;

concurrentievermogen en innovatie 
deelneemt; is ingenomen met het initiatief 
van de Commissie om vrouwelijk 
ondernemerschap te bevorderen door 
middel van de creatie van EU-netwerken;

Or. en

Amendement 19
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat mobiliteit van 
vrouwelijke onderzoekers een belangrijke 
voorwaarde is voor hun beroepscarrière 
en doet de aanbeveling ervoor te zorgen 
dat het volgende kaderprogramma 
passende maatregelen bevat om 
vrouwelijke onderzoekers in staat te 
stellen zich in de gehele EU te 
verplaatsen, en tegelijkertijd hun werk en 
gezinsleven te combineren;

Or. en

Amendement 20
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst overeenkomstig het recht op 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
op de noodzaak om wetenschappers op
alle niveaus in staat te stellen om, waar 
wetenschappelijk-praktisch mogelijk, de 
gebruikmaking van subsidies uit te stellen 
of de aanvraagprocedure ervoor te 
onderbreken om redenen van 
moederschaps-, vaderschaps- of 
ouderschapsverlof, alsook om 
wetenschappers de mogelijkheid te bieden 
om de duur van de subsidieovereenkomst 
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om deze redenen te verlengen ingeval van 
projecten waar geen verlies aan actualiteit 
dreigt; verzoekt de lidstaten om 
wetenschappers deze mogelijkheden te 
bieden;

Or. cs

Amendement 21
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt erop aan dat het Cohesiefonds
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers 
wordt ingezet;

7. dringt erop aan dat het cohesiebeleid
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers 
wordt ingezet;

Or. da

Amendement 22
Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat het Cohesiefonds
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers 
wordt ingezet; 

7. dringt erop aan dat de structuurfondsen
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers 
worden ingezet;

Or. en

Amendement 23
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat het Cohesiefonds 
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers 
wordt ingezet;

7. dringt erop aan dat het Cohesiefonds 
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers 
wordt ingezet; herinnert eraan dat er geen 
geld van de Gemeenschap moet worden 
toegekend aan onderzoeken waarbij 
menselijke embryo's worden vernietigd of 
delen van menselijke embryo's worden 
gebruikt, indien door de winning van die 
delen de embryo's zelf sterven;

Or. lt

Amendement 24
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat het Cohesiefonds 
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers
wordt ingezet;

7. dringt erop aan dat het Cohesiefonds 
voor de financiering van initiatieven ter 
verhoging van de participatie van vrouwen 
aan technologie en innovatie en de 
opleiding van vrouwelijke wetenschappers 
wordt ingezet; herinnert eraan dat er geen 
geld van de Gemeenschap moet worden 
toegekend aan onderzoeken waarbij 
menselijke embryo's worden vernietigd of 
delen van menselijke embryo's worden 
gebruikt, indien door de winning van die 
delen de embryo's zelf sterven;

Or. lt

Amendement 25
Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
synergieën tot stand te brengen tussen de 
structuurfondsen en het 
gemeenschappelijk strategisch kader ten
einde gelijke kansen en passende 
financiering voor vrouwelijke 
onderzoekers te kunnen garanderen;

Or. en

Amendement 26
Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept het belang van de 
bevordering van onderzoeksgebieden 
waarop beide seksen vertegenwoordigd 
zijn; roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om 
wetenschap al in de eerste stadia van de 
opleiding te promoten als een interessant 
gebied voor beide seksen door vrouwelijke 
wetenschappers als rolmodel te 
introduceren.

8. onderstreept het belang van de 
bevordering van onderzoeksgebieden 
waarop beide seksen vertegenwoordigd 
zijn; roept de universiteiten en de lidstaten 
op om wetenschap al in de eerste stadia 
van de opleiding te promoten als een 
interessant gebied voor beide seksen door 
vrouwelijke wetenschappers als rolmodel 
te introduceren.

Or. en

Amendement 27
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept het belang van de 
bevordering van onderzoeksgebieden 
waarop beide seksen vertegenwoordigd 
zijn; roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om 
wetenschap al in de eerste stadia van de 
opleiding te promoten als een interessant 

8. onderstreept het belang van de 
bevordering van onderzoeksgebieden 
waarop beide seksen vertegenwoordigd 
zijn; roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om 
wetenschap al in de eerste stadia van de 
opleiding te promoten als een interessant 
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gebied voor beide seksen door vrouwelijke 
wetenschappers als rolmodel te 
introduceren.

gebied voor beide seksen door vrouwelijke 
wetenschappers als rolmodel te 
introduceren en voorlichtingscampagnes 
te lanceren over de mogelijkheid 
wetenschapper te worden;

Or. da

Amendement 28
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept het belang van de 
bevordering van onderzoeksgebieden 
waarop beide seksen vertegenwoordigd 
zijn; roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om 
wetenschap al in de eerste stadia van de 
opleiding te promoten als een interessant 
gebied voor beide seksen door vrouwelijke 
wetenschappers als rolmodel te 
introduceren.

8. onderstreept het belang van de 
bevordering van onderzoeksgebieden 
waarop beide seksen vertegenwoordigd 
zijn; roept de universiteiten, de EU-
instellingen en de lidstaten op om 
wetenschap al in de eerste stadia van de 
opleiding te promoten als een interessant 
gebied voor beide seksen door vrouwelijke 
wetenschappers als rolmodel te 
introduceren en door 
voorlichtingscampagnes te voeren over de 
mogelijkheden op het gebied van 
onderzoek;

Or. en

Amendement 29
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept het belang van de 
vertegenwoordiging van vrouwen op hoge 
posten van onderzoeksinstituten alsmede 
in concrete onderzoeksprojecten.

Or. da
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Amendement 30
Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt er bij de universiteiten op aan 
om in hun commissies, met name de 
beroepscommissies, ten minste één 
vrouwelijke professor te benoemen;

Or. de

Amendement 31
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept het belang van de 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende posities, zowel in 
onderzoeksinstellingen als in concrete 
onderzoeksprojecten.

Or. en

Amendement 32
Andrea Češková

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. steunt en verwelkomt de activiteiten 
van platformen die vrouwelijke 
wetenschappers de mogelijkheid bieden 
informatie ten aanzien van de deelname 
aan programma's, subsidieregelingen en 
internationale projecten in te winnen en 
uit te wisselen, en die vrouwen toegang 
bieden tot wetenschappelijke netwerken 
en helpen bij het leggen van contacten; 
verzoekt de Europese Commissie om die 
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reden om samen te werken met sociale 
netwerken en de activiteiten daarvan te 
ondersteunen.

Or. cs


