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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 12
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) De investeringen in met 
overheidsgelden gefinancierd onderzoek 
moeten in de eerste plaats gericht zijn op 
het voldoen aan de behoeften en 
prioriteiten van het publiek.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 13
Overweging 2

(2) De centrale rol van het onderzoek bij het 
verzekeren van het concurrentievermogen 
en de economische groei werd erkend door 
de Europese Raad van Lissabon die er de 
nadruk op legde dat kennis en innovatie de 
kern zijn van de economische vooruitgang, 
inclusief de groei van de werkgelegenheid 
in Europa.

(2) De centrale rol van het onderzoek werd 
erkend door de Europese Raad van Lissabon 
die er de nadruk op legde dat kennis en 
innovatie van cruciaal belang zijn en voor 
de Unie een nieuw strategisch doel voor het 
komende decennium hebben vastgesteld: de 
meest concurrerende en dynamische, op 
kennis gebaseerde economie in de wereld te 
worden, in staat tot een duurzame 
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economische ontwikkeling die gericht is op 
volledige werkgelegenheid met meer en 
betere banen en een grotere sociale 
cohesie.

Or. en

Motivering

De "driehoek" van Lissabon moet hier worden genoemd.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 14
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Er dient geen hulp van de 
Gemeenschap te worden gegeven aan enige 
onderzoeksactiviteit die vereist dat 
menselijke embryo's worden vernietigd of 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
materiaal dat aan menselijke embryo's is 
ontnomen in een proces dat leidt tot de 
vernietiging van de betrokken embryo.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gewezen op de destructieve benadering van de 
Gemeenschap in verband met menselijke embryo's en het stamcellenonderzoek van menselijke 
embryo's.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 15
Overweging 4 ter (nieuw)

(4 ter) Het Europees Parlement heeft in het 
licht van de resolutie van de Algemene 
Vergadering van de VN van 8 maart 2005 
((A/59/516/add.I) waarin expliciet wordt 
verwezen naar de noodzaak 
gezondheidsrisico's uit de weg te gaan en 
de exploitatie van vrouwen te voorkomen, 
de noodzaak onderstreept een einde te 
maken aan de steun en financiering van 
het klonen van mensen in het kader van 
enig communautair programma.

Or. en
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Motivering

Deze definitie van beperkingen op ethische gronden is van bijzonder groot belang.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 16
Overweging 9

(9) Het menselijk potentieel in onderzoek 
en technologie in Europa moet kwantitatief 
en kwalitatief worden versterkt.

(9) Er moeten bijzondere maatregelen 
worden genomen om de mogelijkheden te 
scheppen voor een aanzienlijk grotere 
deelname van vrouwen aan het onderzoek. 
Met de verschillende bekwaamheden en 
ervaringen van zowel vrouwen als mannen 
moet ook binnen het onderzoek rekening 
worden gehouden.

Or. sv

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Overweging 14

(14) In het kader van “Mensen” moeten 
individuen worden gestimuleerd om 
onderzoeker te worden, moeten Europese 
onderzoekers worden aangemoedigd om in 
Europa te blijven, moeten onderzoekers uit 
de hele wereld naar Europa worden 
aangetrokken en moet Europa 
aantrekkelijker gemaakt worden voor de 
beste onderzoekers.

(14) In het kader van “Mensen” moeten 
individuen worden gestimuleerd om 
onderzoeker te worden, moeten Europese 
onderzoekers worden aangemoedigd om in 
Europa te blijven, moeten onderzoekers uit 
de hele wereld naar Europa worden 
aangetrokken en moet Europa 
aantrekkelijker gemaakt worden voor de 
beste onderzoekers. Daartoe moet het 
mogelijk zijn te streven naar een 
bespoediging van de wederzijdse erkenning 
van beroepskwalificaties die op het 
grondgebied van de Europese Unie en die 
welke in derde landen zijn verworven.

Or. fr

Motivering

Om Europese onderzoekers aan te moedigen in Europa te blijven en onderzoekers uit het 
buitenland aan te trekken, is het van fundamenteel belang de wederzijdse erkenning van in de 
lidstaten behaalde kwalificaties en ook van die welke in het buitenland zijn verworven te 
versnellen om geen belemmeringen voor het vrije verkeer van onderzoekers op het 
communautaire grondgebied op te werpen.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 18
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) In het kader van "Mensen" moet 
de nieuwsgierigheid en belangstelling van 
kinderen voor de wetenschap worden 
aangemoedigd in een omgeving die
belangstelling voor de wetenschap bij 
kinderen en jongeren aanwakkert, door een 
versterking van het onderricht in exacte 
vakken op alle niveaus, waaronder op 
scholen, en door de bevordering van de 
belangstelling voor en het deelnemen aan 
exacte vakken onder jongeren.

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Overweging 19

(19) Gezien de op grote schaal gesteunde 
verruimde draagwijdte van de acties van het 
kaderprogramma, het hefboomeffect van de 
financiering op nationale en particuliere 
investeringen, de noodzaak om de 
Gemeenschap in staat te stellen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen aan te pakken, de vitale rol die 
de steunverlening van de Gemeenschap 
speelt bij het efficiënter en effectiever 
maken van het Europese onderzoekssysteem 
en de bijdrage van een groter zevende 
kaderprogramma tot het nieuw leven 
inblazen van de Lissabon-strategie is er 
dringend behoefte aan verdubbeling van het 
onderzoeksbudget van de EU .

(19) Gezien de op grote schaal gesteunde 
verruimde draagwijdte van de acties van het 
kaderprogramma, het hefboomeffect van de 
financiering op nationale en particuliere 
investeringen, de noodzaak om de 
Gemeenschap in staat te stellen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen aan te pakken en volledig 
gebruik te maken van het potentieel van 
haar onderzoekers zonder enige vorm van 
discriminatie, de vitale rol die de 
steunverlening van de Gemeenschap speelt 
bij het efficiënter en effectiever maken van 
het Europese onderzoekssysteem en de 
bijdrage van een groter zevende 
kaderprogramma tot het nieuw leven 
inblazen van de Lissabon-strategie is er 
dringend behoefte aan verdubbeling van het 
onderzoeksbudget van de EU .

Or. fr

Motivering

Een zo goed mogelijk gebruik van het potentieel van alle onderzoekers, mannen of vrouwen, op 
het gebied van het wetenschappelijk onderzoek moet voor de Europese Unie een prioriteit zijn.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 20
Overweging 25

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
Er wordt en zal rekening worden gehouden 
met de opinies van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën.

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie
en het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake mensenrechten en biogeneeskunde. 

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Artikel 2, lid 4

(4) Mensen: kwantitatief en kwalitatief 
versterken van het menselijk potentieel in 
onderzoek en technologie in Europa.

(4) Mensen: kwantitatief en kwalitatief 
versterken van het menselijk potentieel, met 
name van het vrouwelijk potentieel, in 
onderzoek en technologie in Europa.

Or. fr

Motivering

Zie amendement 16.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 22
Artikel 2, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Bij alle activiteiten die onder het 
programma vallen, moet rekening worden 
gehouden met de genderdimensie en de 
beginselen van gelijke kansen en gelijke 
behandeling voor mannen en vrouwen 
alsmede de bestrijding van alle vormen van 
discriminatie.

Or. fr
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Motivering

Overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het EG-Verdrag moet de Gemeenschap streven naar het 
uitschakelen van ongelijkheden, en de gelijkheid van mannen en vrouwen bij al haar 
werkzaamheden bevorderen, waaronder de activiteiten die vallen onder het 7e kaderprogramma 
voor onderzoek. Bovendien moet de Gemeenschap overeenkomstig artikel 13 van het EG-
Verdrag streven naar uitschakeling van alle vormen van discriminatie.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 23
Artikel 7, lid 2, alinea 1

Twee jaar na de voltooiing van dit 
kaderprogramma laat de Commissie door 
onafhankelijke deskundigen een externe 
evaluatie uitvoeren van de achtergrond, 
uitvoering en prestaties ervan. 

Twee jaar na de voltooiing van dit 
kaderprogramma laat de Commissie door 
onafhankelijke deskundigen een externe 
evaluatie uitvoeren van de achtergrond, 
uitvoering en prestaties ervan, met name ten 
aanzien van de bevordering, de 
ontwikkeling en de gebruikmaking van de 
bekwaamheden en het potentieel van 
vrouwen. 

Or. fr

Motivering

De evaluatie van het programma moet zich ook concentreren op de bereikte vooruitgang om de 
rol en competenties van vrouwen op onderzoeksgebied te versterken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 24
Bijlage I, Deel I, Samenwerking, Thema 1 Gezondheid, Titel 2, Achtergrond, alinea 2

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
vaatziekten en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson) is klinisch onderzoek alleen 
mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten te 
halen. Epidemiologisch onderzoek vereist 
een grote verscheidenheid aan populaties en 
internationale netwerken om significante 
conclusies te kunnen trekken. Ook voor de 
ontwikkeling van nieuwe diagnostica en 
therapieën voor zeldzame ziekten is een 
internationale aanpak nodig om het aantal 

Voor veel ziekten (zoals kanker, chlamydia, 
hart- en vaatziekten, aandoeningen van de 
luchtwegen en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson en niet-overdraagbare ziekten 
waarvan kinderen het slachtoffer worden) 
is klinisch onderzoek alleen mogelijk via 
internationale trials in verschillende centra 
om in een kort tijdsbestek het benodigde 
aantal patiënten te halen. Epidemiologisch 
onderzoek dient niet alleen te worden 
uitgevoerd op het niveau van het genoom 
en moleculen. Het vereist een grote 
verscheidenheid aan populaties en 
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patiënten voor elke studie op te voeren. 
Bovendien maakt de uitvoering van 
onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 
vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

internationale netwerken om significante 
conclusies te kunnen trekken. Ook voor de 
ontwikkeling van nieuwe diagnostica en 
therapieën voor zeldzame ziekten en het 
uitvoeren van epidemiologisch onderzoek 
naar deze ziekten is een internationale 
aanpak nodig om het aantal patiënten voor 
elke studie op te voeren. Bovendien maakt 
de uitvoering van onderzoek onder impuls 
van het gezondheidsbeleid op Europees 
niveau een vergelijking mogelijk van de 
modellen, de systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken, met inbegrip van openbare 
banken voor navelstrengbloedstamcellen.

Or. en

Motivering

De chlamydia-infectie is een veel voorkomende bacteriële, seksueel overdraagbare aandoening
die naar schatting in een derde van de gevallen tot onvruchtbaarheid leidt, waardoor het de 
meest voorkomende oorzaak van steriliteit als gevolg van een infectie is. 
Het epidemiologisch onderzoek moet veel meer omvatten met het oog op de 
volksgezondheidszorg op maatschappelijk niveau en het moet niet alleen op het niveau van het 
genoom en moleculen worden uitgevoerd. In dit verband moet het onderzoek naar het instellen 
van openbare banken voor navelstrengbloedstamcellen worden versterkt om tot een inventaris te 
komen die voldoende is om zoveel mogelijk potentiële ontvangers een grote kans te geven op een 
therapeutisch effectieve behandeling wanneer er een klinische indicatie is.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 25
Bijlage I, Thema 1 Gezondheid,  Titel 2, Achtergrond, alinea 2

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
vaatziekten en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson) is klinisch onderzoek alleen 
mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten te 
halen. Epidemiologisch onderzoek vereist 
een grote verscheidenheid aan populaties en 
internationale netwerken om significante 
conclusies te kunnen trekken. Ook voor de 
ontwikkeling van nieuwe diagnostica en 
therapieën voor zeldzame ziekten is een 

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
vaatziekten en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson, osteoporose) is klinisch 
onderzoek alleen mogelijk via internationale 
trials in verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten te 
halen. Epidemiologisch onderzoek vereist 
een grote verscheidenheid aan populaties en 
internationale netwerken om significante 
conclusies te kunnen trekken. Ook voor de 
ontwikkeling van nieuwe diagnostica en 
therapieën voor zeldzame ziekten is een 
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internationale aanpak nodig om het aantal 
patiënten voor elke studie op te voeren. 
Bovendien maakt de uitvoering van 
onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 
vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

internationale aanpak nodig om het aantal 
patiënten voor elke studie op te voeren. 
Bovendien maakt de uitvoering van 
onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 
vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

Or. fr

Motivering

Osteoporose is een ziekte waaraan enorm veel vrouwen in Europa lijden en daarom is klinisch 
onderzoek op dit gebied van essentieel belang ter verbetering van de levenskwaliteit van de 
vrouwen die deze aandoening hebben.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 26
Bijlage I, Thema 1 Gezondheid,  Titel 2, Achtergrond, alinea 4

Nu volgt een beschrijving van de activiteiten 
die aan de orde zullen komen, waaronder 
ook onderzoek dat met het oog op beleid 
essentieel is. Twee strategische 
onderwerpen, namelijk de gezondheid van 
kinderen en de gezondheid van de 
vergrijzende bevolking, zullen de 
activiteiten overspannen. 
Onderzoeksagenda’s die zijn opgesteld door 
Europese technologieplatforms, zoals het 
platform voor innovatieve geneesmiddelen, 
zullen indien van toepassing worden 
ondersteund. Als aanvulling hierop en naar 
aanleiding van nieuwe beleidsbehoeften 
kunnen aanvullende acties worden gesteund, 
bijvoorbeeld op het gebied van het 
gezondheidsbeleid en gezondheid en 
veiligheid op het werk.

Nu volgt een beschrijving van de activiteiten 
die aan de orde zullen komen, waaronder 
ook onderzoek dat met het oog op beleid 
essentieel is. Twee strategische 
onderwerpen, namelijk de gezondheid van 
kinderen en de gezondheid van de 
vergrijzende bevolking, zullen de 
activiteiten overspannen. 
Onderzoeksagenda’s die zijn opgesteld door 
Europese technologieplatforms, zoals het 
platform voor innovatieve geneesmiddelen, 
zullen indien van toepassing worden 
ondersteund. Als aanvulling hierop en naar 
aanleiding van nieuwe beleidsbehoeften 
kunnen aanvullende acties worden gesteund, 
bijvoorbeeld op het gebied van het 
gezondheidsbeleid en gezondheid en 
veiligheid op het werk, alsmede gezondheid 
vanuit gelijkheidsperspectief.

Or. sv

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 27
Bijlage I, Thema 1 Gezondheid,  Titel 2, Achtergrond, alinea 4

Nu volgt een beschrijving van de activiteiten Nu volgt een beschrijving van de activiteiten 
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die aan de orde zullen komen, waaronder 
ook onderzoek dat met het oog op beleid 
essentieel is. Twee strategische 
onderwerpen, namelijk de gezondheid van 
kinderen en de gezondheid van de 
vergrijzende bevolking, zullen de 
activiteiten overspannen. 
Onderzoeksagenda’s die zijn opgesteld door 
Europese technologieplatforms, zoals het 
platform voor innovatieve geneesmiddelen, 
zullen indien van toepassing worden 
ondersteund. Als aanvulling hierop en naar 
aanleiding van nieuwe beleidsbehoeften 
kunnen aanvullende acties worden gesteund, 
bijvoorbeeld op het gebied van het 
gezondheidsbeleid en gezondheid en 
veiligheid op het werk.

die aan de orde zullen komen, waaronder 
ook onderzoek dat met het oog op beleid 
essentieel is. Drie strategische onderwerpen, 
namelijk de gezondheid van kinderen, de 
gezondheid van vrouwen en de gezondheid 
van de vergrijzende bevolking, zullen de 
activiteiten overspannen. 
Onderzoeksagenda’s die zijn opgesteld door 
Europese technologieplatforms, zoals het 
platform voor innovatieve geneesmiddelen, 
zullen indien van toepassing worden 
ondersteund. Als aanvulling hierop en naar 
aanleiding van nieuwe beleidsbehoeften 
kunnen aanvullende acties worden gesteund, 
bijvoorbeeld op het gebied van het 
gezondheidsbeleid en gezondheid en 
veiligheid op het werk.

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 28
Bijlage I, Thema 1 Gezondheid,  Titel 3, Activiteiten, Subtitel 2 Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens, streepje 4

– Translationeel onderzoek bij belangrijke 
ziekten: kanker, hart- en vaatziekten, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten; en 
andere chronische aandoeningen 
(bijvoorbeeld osteoartritis). Ontwikkeling 
van patiëntgerichte strategieën van preventie 
tot diagnose en behandeling, met inbegrip 
van klinisch onderzoek.

– Translationeel onderzoek bij belangrijke 
ziekten: kanker, hart- en vaatziekten, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten; en 
andere chronische aandoeningen 
(bijvoorbeeld osteoartritis of osteoporose). 
Ontwikkeling van patiëntgerichte strategieën 
van preventie tot diagnose en behandeling, 
met inbegrip van klinisch onderzoek en met 
inachtneming van de specifieke kenmerken 
in verband met de sekse.

Or. fr

Motivering

Bij de strategieën ter voorkoming en behandeling van ziekten moet rekening worden gehouden 
met de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 29
Bijlage I, Thema 1 Gezondheid,  Titel 3, Activiteiten, Subtitel 2 Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens, streepje 4 ter (nieuw)

- Palliatieve geneeskunde: pijntherapie en 
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symptomatische therapie bij tot dusverre 
nog ongeneeslijke ziekten om de 
symptomen bij de patiënten zo goed 
mogelijk te bestrijden.

Or. de

Motivering

Een groot aantal ziekten zal ook in de komende 7 à 8 jaar nog niet zijn te genezen. Ook na afloop 
van het 7e kaderprogramma voor onderzoek zullen er nog mensen aan ziekten overlijden. Het 
doel van de palliatieve geneeskunde is het lijden, waarbij het vooral gaat om pijn maar ook  
andere symptomen zoals dorst, jeuk, misselijkheid, te bestrijden - ook wanneer de ziekte zelf niet 
meer kan worden bestreden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 30
Bijlage I, Titel II. IDEEËN, Subtitel Activiteiten, alinea 3

De wetenschappelijke raad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Europese 
wetenschappelijke wereld op het hoogste 
niveau, die handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van politieke of andere 
belangen. De leden ervan worden aangesteld 
door de Commissie na een onafhankelijke 
aanwijzingsprocedure. De 
wetenschappelijke raad ziet onder meer toe 
op besluiten betreffende het type van 
onderzoek dat moet worden gefinancierd en 
staat garant voor de kwaliteit van de 
activiteit vanuit wetenschappelijk oogpunt. 
De taken van de raad van beheer omvatten 
met name de ontwikkeling van het jaarlijkse 
werkprogramma, de instelling van het proces 
van peer review alsook voortgangscontrole 
en kwaliteitscontrole van de programma-
uitvoering vanuit wetenschappelijk oogpunt.

De wetenschappelijke raad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Europese 
wetenschappelijke wereld op het hoogste 
niveau, die handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van politieke of andere 
belangen. Het totale aantal leden van de 
wetenschappelijke raad zal niet voor 
minder dan 50% uit vrouwen bestaan. De 
leden ervan worden aangesteld door de 
Commissie na een onafhankelijke 
aanwijzingsprocedure. De 
wetenschappelijke raad ziet onder meer toe 
op besluiten betreffende het type van 
onderzoek dat moet worden gefinancierd en 
staat garant voor de kwaliteit van de 
activiteit vanuit wetenschappelijk oogpunt. 
De taken van de raad van beheer omvatten 
met name de ontwikkeling van het jaarlijkse 
werkprogramma, de instelling van het proces 
van peer review alsook voortgangscontrole 
en kwaliteitscontrole van de programma-
uitvoering vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Or. en

Motivering

Deze aanvulling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bij de samenstelling van de Europese 
wetenschappelijke raad rekening wordt gehouden met het EU-doel van gelijke behandeling.
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 31
Bijlage I, Thema 3 Informatie- en communicatietechnologieën, Titel 3, Activiteiten, Subtitel 2 

Integratie van technologieën, streepje 2

– Thuisomgevingen: communicatie, 
bewaking, besturing, hulpverlening; 
naadloze interoperabiliteit en toepassing van 
alle componenten; interactieve digitale 
inhoud en diensten. 

– Thuisomgevingen: uitfilteren van 
onwettige inhouden, communicatie, 
bewaking, besturing, hulpverlening; 
naadloze interoperabiliteit en toepassing van 
alle componenten; interactieve digitale 
inhoud en diensten. 

Or. fr

Motivering

Met de informatie- en communicatietechnologieën moet het mogelijk zijn onwettige contents uit 
te filteren, zoals pornografie of pedopornografie, die vooral op het internet toenemen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 32
Bijlage I, Thema 8 Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen, Doelstelling

Een diepgaand, gemeenschappelijk inzicht 
verkrijgen in complexe en onderling 
samenhangende sociaal-economische 
uitdagingen waarmee Europa wordt 
geconfronteerd, zoals groei,
werkgelegenheid en concurrentievermogen, 
sociale cohesie en duurzaamheid, kwaliteit 
van het bestaan en mondiale onderlinge 
afhankelijkheid, met name teneinde een 
verbeterde kennisbasis voor beleid op de 
betrokken gebieden te creëren.

Een diepgaand, gemeenschappelijk inzicht 
verkrijgen in complexe en onderling 
samenhangende sociaal-economische 
uitdagingen waarmee Europa wordt 
geconfronteerd, zoals werkgelegenheid van 
hoge kwaliteit, een vergrijzende bevolking, 
sociale cohesie en duurzaamheid, kwaliteit 
van het bestaan en mondiale onderlinge 
afhankelijkheid, met name teneinde een 
verbeterde kennisbasis voor beleid op de 
betrokken gebieden te creëren.

Or. en

Motivering

De vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 33
Bijlage I, Thema 8 Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen, Activiteiten, 

alinea 1

• Groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen in een 

• Een in milieuopzicht duurzame 
economische ontwikkeling, 
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kennismaatschappij: ontwikkeling en 
integratie van onderzoek op gebieden die 
gevolgen hebben voor groei, 
werkgelegenheid en concurrentievermogen, 
uiteenlopend van innovatie, onderwijs met 
inbegrip van permanente educatie en de rol 
van wetenschappelijke en andere kennis tot 
nationale institutionele contexten.

werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid 
en gendergelijkheid: ontwikkeling en 
integratie van onderzoek op gebieden die 
gevolgen hebben voor groei, 
werkgelegenheid en concurrentievermogen, 
uiteenlopend van innovatie, onderwijs met 
inbegrip van permanente educatie en de rol 
van wetenschappelijke en andere kennis tot 
nationale institutionele contexten.

Or. en

Motivering

Concurrentievermogen op alle gebiede van de maatschappij moet geen nastrevenswaardig doel 
worden.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 34
Bijlage I, Thema 8 Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen, Activiteiten, 

alinea 3

• Belangrijke tendensen in de maatschappij 
en hun gevolgen: voorbeelden hiervan zijn 
demografische veranderingen zoals 
vergrijzing en migratie; leefstijlen, werk, 
gezinnen, gendervraagstukken, gezondheid 
en de kwaliteit van het bestaan; criminaliteit; 
de rol van het bedrijfsleven in de diversiteit 
van de maatschappij en de bevolking, 
culturele interacties en vraagstukken in 
verband met de bescherming van 
grondrechten en de bestrijding van racisme 
en intolerantie.

• Belangrijke tendensen in de maatschappij 
en hun gevolgen: voorbeelden hiervan zijn 
demografische veranderingen zoals 
vergrijzing en migratie; leefstijlen, werk, 
gezinnen, het combineren van het 
beroepsleven met het gezinsleven, de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, 
gezondheid en de kwaliteit van het bestaan; 
criminaliteit; de rol van het bedrijfsleven in 
de diversiteit van de maatschappij en de 
bevolking, culturele interacties en 
vraagstukken in verband met de 
bescherming van grondrechten en de 
bestrijding van discriminatie in alle vormen,
racisme en intolerantie.

Or. fr

Motivering

Een van de belangrijkste moeilijkheden waarmee de Europese samenleving zich ziet 
geconfronteerd, is de manier waarop het beroepsleven moet worden gecombineerd met het 
gezinsleven. Bovendien zijn ook de punten van de gelijkheid van mannen en vrouwen en de 
bestrijding van alle vormen van discriminatie een deel van de problematiek waarvoor de EU 
zich ziet geplaatst.
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Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 35
Bijlage I, TITEL II, IDEEËN, Activiteiten, alinea 6

De Europese Commissie staat in voor de 
volledige autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad.

De Europese Commissie staat in voor de 
volledige autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad. De Europese 
Onderzoeksraad moet zich actief inzetten 
voor de integratie van het genderperspectief 
in de steun aan onderzoek en ontwikkeling. 
Er moet adequate steun worden verleend 
aan onderzoek met een genderperspectief. 
De zichtbaarmaking van het gender in het 
onderzoek zorgt voor de ontwikkeling van 
nieuwe kennis, alsmede een hogere
kwaliteit en een verrijking van het 
onderzoek.

Or. sv

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 36
Bijlage I, TITEL III, MENSEN, Achtergrond, alinea 1

Veel en hoog opgeleide gekwalificeerde 
onderzoekers zijn een noodzakelijke 
voorwaarde om de wetenschap te 
bevorderen en de innovatie te schragen, 
maar ook een belangrijke factor om 
investeringen in onderzoek door openbare en 
particuliere entiteiten aan te trekken en 
gaande te houden. Tegen de achtergrond van 
groeiende concurrentie op wereldniveau zijn 
de ontwikkeling van een open Europese 
arbeidsmarkt voor onderzoekers en de 
diversifiëring van vaardigheden en 
loopbaantrajecten van onderzoekers cruciaal 
voor het ondersteunen van een circulatie van 
onderzoekers en hun kennis, zowel binnen 
Europa als mondiaal, die positieve effecten 
heeft.

Veel en hoog opgeleide gekwalificeerde 
onderzoekers zijn een noodzakelijke 
voorwaarde om de wetenschap te 
bevorderen en de innovatie te schragen, 
maar ook een belangrijke factor om 
investeringen in onderzoek door openbare en 
particuliere entiteiten aan te trekken en 
gaande te houden. Tegen de achtergrond van 
groeiende concurrentie op wereldniveau zijn 
de ontwikkeling van een open Europese 
arbeidsmarkt voor onderzoekers zonder 
enige vorm van discriminatie en de 
diversifiëring van vaardigheden en 
loopbaantrajecten van onderzoekers cruciaal 
voor het ondersteunen van een circulatie van 
onderzoekers en hun kennis, zowel binnen 
Europa als mondiaal, die positieve effecten 
heeft.

Or. fr

Motivering

De Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers mag geen enkele vorm van discriminatie kennen 
om zoveel mogelijk personen, onder wie vrouwen, aan te trekken, zodat de Europese Unie in 
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staat wordt gesteld haar mededingingsvermogen overeenkomstig de doelstellingen van Lissabon 
te vergroten.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 37
Bijlage I, TITEL III, MENSEN, Activiteiten, punt 2 Permanente educatie en 

loopbaanontwikkeling

• Permanente educatie en 
loopbaanontwikkeling ter ondersteuning van 
de loopbaanontwikkeling van ervaren 
onderzoekers. Met het oog op het aanvullen 
van vaardigheden of het aanleren van 
nieuwe vaardigheden en bekwaamheden of 
het verhogen van inter/multidisciplinariteit 
en/of intersectorale mobiliteit is in 
ondersteuning voorzien voor onderzoekers 
met speciale behoeften aan 
extra/aanvullende bekwaamheden en 
vaardigheden, voor onderzoekers om een 
onderzoeksloopbaan te hervatten na een 
onderbreking en voor het (her)integreren van 
onderzoekers in een onderzoekspost op 
langere termijn in Europa, inclusief in hun 
land van herkomst, na een 
transnationale/internationale 
mobiliteitservaring. Deze actielijn wordt 
geïmplementeerd via zowel individuele 
beurzen die rechtstreeks op communautair 
niveau worden toegekend als via de 
medefinanciering van regionale, nationale of 
internationale programma’s.

• Permanente educatie en 
loopbaanontwikkeling ter ondersteuning van 
de loopbaanontwikkeling van ervaren 
onderzoekers. Met het oog op het aanvullen 
van vaardigheden of het aanleren van 
nieuwe vaardigheden en bekwaamheden of 
het verhogen van inter/multidisciplinariteit 
en/of intersectorale mobiliteit is in 
ondersteuning voorzien voor onderzoekers 
met speciale behoeften aan 
extra/aanvullende bekwaamheden en 
vaardigheden, voor onderzoekers om een 
onderzoeksloopbaan te hervatten na een 
onderbreking, met name na een 
moederschaps- of ouderschapsverlof, en 
voor het (her)integreren van onderzoekers in 
een onderzoekspost op langere termijn in 
Europa, inclusief in hun land van herkomst, 
na een transnationale/internationale 
mobiliteitservaring. Deze actielijn wordt 
geïmplementeerd via zowel individuele 
beurzen die rechtstreeks op communautair 
niveau worden toegekend als via de 
medefinanciering van regionale, nationale of 
internationale programma’s.

Or. fr

Motivering

Vrouwelijke onderzoekers heben binnen de onderzoekssector niet dezelfde mogelijkheden om 
vooruit te komen als mannen. Daarom moet het 7e kaderprogramma voor onderzoek een 
bijdrage leveren aan de verbetering van de carrièremogelijkheden van vrouwen. Bovendien is 
het noodzakelijk de nodige voorwaarden te scheppen om het voor vrouwen mogelijk te maken 
hun werkzaamheden na hun moederschapsverlof te hervatten, en om ervoor te zorgen dat 
mannen en vrouwen datzelfde na een ouderschapsverlof kunnen doen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 38
Bijlage I, TITEL IV CAPACITEITEN, WETENSCHAP IN DE MAATSCHAPPIJ, 
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Achtergrond, alinea 1 bis (nieuw)

Het Europese onderzoeksbeleid zal alleen 
slagen als de maatschappij in Europa en de 
lidstaten ervan overtuigd is dat rekening 
wordt gehouden met de zorgen van het 
publiek en dat de legitieme ethische 
grenzen die naar de mening van het 
publiek aan het onderzoek moeten worden 
gesteld, worden geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel wekt de indruk dat het grootste probleem is de publieke opinie te 
overtuigen. Aan de andere kant is het zeer belangrijk dat wetenschapsbeoefenaars luisteren naar 
de zorgen van de samenleving en zich aan de grenzen houden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 39
Bijlage I, TITEL IV CAPACITEITEN, WETENSCHAP IN DE MAATSCHAPPIJ, Activiteiten, 

alinea 3 bis (nieuw)

Een kritische overweging van 
onderzoeksactiviteiten, gericht op het 
stellen van normen voor ethisch 
verantwoord onderzoek met inachtneming 
van fundamentele rechten.

Or. en

Motivering

In het wetenschappelijke en maatschappelijke deel van het programma moet meer de nadruk 
worden gelegd op ethische beperkingen.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 40
Bijlage I, TITEL IV CAPACITEITEN, WETENSCHAP IN DE MAATSCHAPPIJ, Activiteiten, 

alinea 4

• Genderonderzoek, inclusief de integratie 
van de genderdimensie in alle 
onderzoeksgebieden en de rol van vrouwen 
in onderzoek.

• Genderonderzoek, inclusief de integratie 
van de genderdimensie in alle 
onderzoeksgebieden en de bevordering van 
de rol van vrouwen in onderzoek.

Or. fr
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Motivering

Zie de motivering bij amendement 20.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 41
Bijlage I, TITEL IV CAPACITEITEN, WETENSCHAP IN DE MAATSCHAPPIJ, Activiteiten, 

alinea 5

• Creëren van een omgeving dat jongeren 
nieuwsgierig maakt naar wetenschap door 
het versterken van het wetenschapsonderwijs 
op alle niveaus, inclusief de scholen, en door 
het bevorderen van de interesse voor en 
deelname aan wetenschap onder jongeren.

• Creëren van een omgeving, vrij van ieder 
stereotype, die jongeren nieuwsgierig maakt 
naar wetenschap door het versterken van het 
wetenschapsonderwijs op alle niveaus, 
inclusief de scholen en andere daarvoor in 
aanmerking komende instellingen, en door 
het bevorderen van de interesse voor een
volledige deelname aan wetenschap onder 
jongeren.

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk een "wetenschapsmilieu" te creëren waaraan ieder stereotype ontbreekt om 
volledige deelname van jongens en meisjes aan wetenschappelijke activiteiten te stimuleren en 
het wetenschapsonderwijs te versterken, niet alleen op scholen maar ook op andere daarvoor in 
aanmerking komende instellingen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 42
Bijlage I, TITEL IV CAPACITEITEN, WETENSCHAP IN DE MAATSCHAPPIJ, Activiteiten, 

alinea 7 bis (nieuw)

Waarborging van kinderopvangfaciliteiten, 
waarover overeenstemming werd bereikt op 
de Raad van Barcelona van 2002, welke 
beslissing inhoudt dat de lidstaten vóór 
2010 kinderopvang moeten bieden aan 
tenminste 90% van de kinderen tussen de 3 
jaar en de verplichte onderwijsleeftijd, en 
aan tenminste 33% van de kinderen onder 
de 3 jaar ;

Or. en

Motivering

Goede en voldoende kinderopvang is van cruciaal belang, vooral voor werkende vrouwen met  
kinderen.


