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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 zowel 
vrouwelijke als mannelijke 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.

Or. en
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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.

Or. en



PA\902566NL.doc 5/9 PE489.559v01-00

NL

Amendement 3

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, 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.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15a) De genderproblematiek moet 
aanwezig zijn in drie Horizon 2020 -
prioriteiten: wetenschap op topniveau, 
industrieel leiderschap en 
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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;

Or. en

Amendement 5

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 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.

(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, de aanwerving en 
samenstelling van onderzoeksgroepen en 
de financiering om de kwaliteit van 
onderzoek te verbeteren en innovatie te 
stimuleren. 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.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23a) 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;

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23b) 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.   

Or. en
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5a. 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.

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1a. 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 
carrieremogelijkheden voor zowel 
vrouwelijke als mannelijke onderzoekers, 
met het accent op hun mobiliteit en 
manieren om gezin en werk te 
combineren. 

Or. en
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