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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 19 juni 2007 
over een regelgevingskader voor 
maatregelen die jonge vrouwen in de 
Europese Unie in staat stellen een 
gezinsleven te combineren met een 
studieperiode,

Or. el

Amendement 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het percentage 
vrouwen dat hogere academische 
functies bekleedt, zelden boven de 
20% uitkomt en dat mannen drie keer 
zo veel kans hebben op een 
hoogleraarschap of vergelijkbare 
functie als vrouwen,

Or. en

                                               
 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0265.
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Amendement 3
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
besluitvormingslichamen van 
universiteiten onvoldoende groot is voor 
de uitvoering van een evenwichtig 
genderbeleid,

Or. en

Amendement 4
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in een meerderheid 
van de landen het aandeel vrouwen in 
wetenschappelijke commissies nog niet 
gelijk is,

Schrappen

Or. pl

Amendement 5
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat een van de prioritaire 
terreinen voor maatregelen van de EU in de 
routekaart voor gendergelijkheid bestaat uit 
gelijke vertegenwoordiging bij de 
besluitvorming, inclusief het streven naar 

G. overwegende dat een van de prioritaire 
terreinen voor maatregelen van de EU in de 
routekaart voor gendergelijkheid bestaat uit 
gelijke vertegenwoordiging bij de 
besluitvorming, inclusief het streven naar 
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25% vrouwen in leidinggevende posities 
binnen het onderzoek van de 
overheidssector,

25% vrouwen in leidinggevende posities 
binnen het onderzoek van de 
overheidssector, waaraan in 2010 moet 
zijn voldaan,

Or. it

Amendement 6
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Europese 
Onderzoeksraad met slechts 5 vrouwen op 
de 22 leden van de Wetenschappelijke 
Raad geen evenwichtige deelneming heeft 
verwezenlijkt,

Schrappen

Or. pl

Amendement 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat zeer begaafde en 
getalenteerde meisjes vaak niet als 
zodanig worden herkend en daarom niet 
hun volledige potentieel kunnen 
realiseren in de wetenschap en het 
onderwijs; overwegende dat het 
stimuleren van zeer begaafde meisjes een 
belangrijk element is voor het bereiken 
van het doel van 700 000 extra 
onderzoekers als onderdeel van de 
Lissabonstrategie,

Or. en
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Amendement 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vestigt de aandacht van de lidstaten op 
het feit dat de onderwijssystemen in 
Europa nog altijd de genderstereotypen in 
stand houden, met name op 
onderzoeksgebieden zoals de 
natuurwetenschap;

1. vestigt de aandacht van de lidstaten op 
het feit dat de onderwijssystemen in 
Europa nog altijd de genderstereotypen in 
stand houden op onderzoeksgebieden zoals 
de natuurwetenschap;

Or. el

Amendement 9
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. vestigt de aandacht van de lidstaten op 
het feit dat de onderwijssystemen in 
Europa nog altijd de genderstereotypen in 
stand houden, met name op 
onderzoeksgebieden zoals de 
natuurwetenschap;

1. vestigt de aandacht op het feit dat de 
onderwijssystemen in Europa nog altijd de 
genderstereotypen in stand houden, met 
name op onderzoeksgebieden zoals de 
natuurwetenschap;

Or. pl

Amendement 10
Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

.. 1 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om passende maatregelen te nemen 
teneinde te waarborgen dat de bijdrage 
van vrouwen niet wordt weggelaten in 
publicaties over de geschiedenis van 
wetenschap en technologie, niet alleen 
omdat dit een duidelijk geval van 
discriminatie is, maar ook omdat de 
afwezigheid van rolmodellen nadelig kan 
zijn voor de inspanningen om de 
aanwezigheid van vrouwen in dergelijke 
gebieden te vergroten;

Or. es

Amendement 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

. 1 bis. merkt op dat het uiterst belangrijk 
is om wetenschap zo vroeg mogelijk te 
stimuleren als een interessant gebied 
voor zowel mannen als vrouwen; 
hiermee moet rekening worden 
gehouden bij het plannen van 
onderwijsmateriaal en bij het opleiden 
van docenten;

Or. en
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Amendement 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

.. 1 ter. heeft kritiek op het feit dat zeer 
begaafde en getalenteerde meisjes vaak 
niet als zodanig worden herkend; roept de 
Commissie en de lidstaten op om de 
inspanning te vergroten om deze meisjes 
vroegtijdig te stimuleren en te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 13
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de cultuur en een 
cultureel begrip van "onderzoek", "goed 
onderzoek", "excellentie" en "innovatie" 
een wetenschappelijke loopbaan voor 
vrouwen belemmeren;

Schrappen

Or. it

Amendement 14
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de cultuur en een 
cultureel begrip van "onderzoek", "goed 
onderzoek", "excellentie" en "innovatie" 

Schrappen
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een wetenschappelijke loopbaan voor 
vrouwen belemmeren;

Or. pl

Amendement 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de cultuur en een 
cultureel begrip van "onderzoek", "goed 
onderzoek", "excellentie" en "innovatie" 
een wetenschappelijke loopbaan voor 
vrouwen belemmeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 16
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt de aanhoudende scheve 
verhouding op tussen het percentage 
vrouwen op de verschillende niveaus van 
wetenschappelijke carrières en meent dat 
er alternatieven nodig zijn voor het 
huidige, algemeen aanvaarde "leaking 
pipeline"-model om te komen tot 
doeltreffende maatregelen ter verbetering 
van de situatie; beschouwt het "push and 
pull factors"-model als alternatief, 
aangezien dat rekening houdt met de 
onderlinge relatie tussen de verschillende 
factoren zoals werkomgeving, 
voorbeeldfunctie, concurrentie, 
mobiliteitseisen en de 

3. merkt een aanhoudende scheve 
verhouding op tussen het percentage 
vrouwen op de verschillende niveaus van 
wetenschappelijke carrières en roept op tot 
doeltreffende maatregelen ter verbetering 
van de situatie;
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verantwoordelijkheid voor het gezin;

Or. it

Amendement 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt de aanhoudende scheve 
verhouding op tussen het percentage 
vrouwen op de verschillende niveaus van 
wetenschappelijke carrières en meent dat 
er alternatieven nodig zijn voor het 
huidige, algemeen aanvaarde "leaking 
pipeline"-model om te komen tot 
doeltreffende maatregelen ter verbetering 
van de situatie; beschouwt het "push and 
pull factors"-model als alternatief, 
aangezien dat rekening houdt met de 
onderlinge relatie tussen de verschillende 
factoren zoals werkomgeving, 
voorbeeldfunctie, concurrentie, 
mobiliteitseisen en de 
verantwoordelijkheid voor het gezin;

3. erkent de 'leaking pipeline' van 
bekwame vrouwelijke wetenschappers en 
stelt de uitvoering van programma's voor 
om hen te stimuleren, waarin de 
onderlinge relatie tussen de verschillende 
factoren zoals werkomgeving, 
voorbeeldfunctie, concurrentie, 
mobiliteitseisen en de 
verantwoordelijkheid voor het gezin wordt 
geïncorporeerd;

Or. el

Amendement 18
Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de conventionele 
beoordeling van "excellentie" en 
"prestatie" op grond van het aantal 
publicaties neigt tot onderschatting van 
vaak meer vrouwelijk geachte 

Schrappen



AM\712748NL.doc 11/31 PE402.909v01-00

NL

vaardigheden, zoals communicatieve 
vaardigheden;

Or. es

Amendement 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de conventionele 
beoordeling van "excellentie" en 
"prestatie" op grond van het aantal 
publicaties neigt tot onderschatting van 
vaak meer vrouwelijk geachte 
vaardigheden, zoals communicatieve 
vaardigheden;

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de conventionele 
beoordeling van "excellentie" en 
"prestatie" op grond van het aantal 
publicaties neigt tot onderschatting van 
vaak meer vrouwelijk geachte 
vaardigheden, zoals communicatieve 
vaardigheden;

4. merkt op dat de conventionele 
beoordeling van "excellentie" en 
"prestatie" op grond van het aantal 
publicaties beperkt is en geen rekening 
houdt met de beschikbare middelen, zoals 
geld, ruimte, materiaal en personeel, en 
met de kwaliteiten die essentieel zijn voor 
elke onderzoeker, zoals het vermogen om 
een onderzoeksteam samen te stellen en 
bij elkaar te houden, of het vermogen om 
jonge teamleden op te leiden;
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Or. it

Amendement 21
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de conventionele 
beoordeling van "excellentie" en 
"prestatie" op grond van het aantal 
publicaties neigt tot onderschatting van 
vaak meer vrouwelijk geachte 
vaardigheden, zoals communicatieve 
vaardigheden;

4. merkt op dat de conventionele 
beoordeling van "excellentie" en 
"prestatie", onder andere op grond van het 
aantal publicaties, niet genderneutraal is;

Or. da

Amendement 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de onderbrekingen die 
vrouwen wegens familieomstandigheden 
inlassen in hun wetenschappelijke 
loopbaan een negatieve invloed hebben op 
hun carrièremogelijkheden, omdat hun 
mannelijke collega’s die onderbrekingen 
meestal niet inlassen en zo op jongere 
leeftijd vergelijkbare posities kunnen 
bereiken en daar hun verdere loopbaan 
van kunnen profiteren; verzoekt daarom
leeftijd niet aan te voeren als argument 
voor excellentie zonder eerst de 
gezinssituatie te overwegen;

5. verzoekt leeftijd niet aan te voeren als 
argument voor excellentie zonder eerst de 
gezinssituatie te overwegen;

Or. el
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Amendement 23
Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de onderbrekingen die 
vrouwen wegens familieomstandigheden 
inlassen in hun wetenschappelijke 
loopbaan een negatieve invloed hebben op 
hun carrièremogelijkheden, omdat hun 
mannelijke collega’s die onderbrekingen 
meestal niet inlassen en zo op jongere 
leeftijd vergelijkbare posities kunnen 
bereiken en daar hun verdere loopbaan van 
kunnen profiteren; verzoekt daarom 
leeftijd niet aan te voeren als argument 
voor excellentie zonder eerst de 
gezinssituatie te overwegen;

5. betreurt het dat de onderbrekingen die 
vrouwen wegens familieomstandigheden 
inlassen in hun wetenschappelijke 
loopbaan een negatieve invloed hebben op 
hun carrièremogelijkheden, omdat hun 
mannelijke collega’s die onderbrekingen 
meestal niet inlassen en zo op jongere 
leeftijd vergelijkbare posities kunnen 
bereiken en daar hun verdere loopbaan van 
kunnen profiteren;

Or. es

Amendement 24
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de onderbrekingen die 
vrouwen wegens familieomstandigheden 
inlassen in hun wetenschappelijke 
loopbaan een negatieve invloed hebben op 
hun carrièremogelijkheden, omdat hun 
mannelijke collega’s die onderbrekingen 
meestal niet inlassen en zo op jongere 
leeftijd vergelijkbare posities kunnen 
bereiken en daar hun verdere loopbaan van 
kunnen profiteren; verzoekt daarom leeftijd 
niet aan te voeren als argument voor 
excellentie zonder eerst de gezinssituatie te 

5. betreurt het dat de onderbrekingen die 
vrouwen wegens familieomstandigheden 
inlassen in hun wetenschappelijke 
loopbaan een negatieve invloed hebben op 
hun carrièremogelijkheden, omdat hun 
mannelijke collega’s die onderbrekingen 
meestal niet inlassen en zo op jongere 
leeftijd vergelijkbare posities kunnen 
bereiken en daar hun verdere loopbaan van 
kunnen profiteren; verzoekt daarom dat 
rekening wordt gehouden met leeftijd als 
argument voor excellentie, samen met de 
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overwegen; gezinssituatie, inclusief het aantal 
personen dat ten laste van de onderzoeker 
komt; roept verder alle Europese 
onderzoekslichamen en universiteiten op 
om studiebeurzen op te zetten voor 
doctoraalstudies, overeenkomstig de 
nationale voorzieningen voor 
ouderschapsverlof;

Or. it

Amendement 25
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de onderbrekingen die 
vrouwen wegens familieomstandigheden 
inlassen in hun wetenschappelijke 
loopbaan een negatieve invloed hebben op 
hun carrièremogelijkheden, omdat hun 
mannelijke collega’s die onderbrekingen 
meestal niet inlassen en zo op jongere 
leeftijd vergelijkbare posities kunnen 
bereiken en daar hun verdere loopbaan van 
kunnen profiteren; verzoekt daarom leeftijd 
niet aan te voeren als argument voor 
excellentie zonder eerst de gezinssituatie te 
overwegen;

5. betreurt het dat de onderbrekingen die 
vrouwen wegens familieomstandigheden 
inlassen in hun wetenschappelijke 
loopbaan een negatieve invloed hebben op 
hun carrièremogelijkheden, omdat hun 
mannelijke collega’s die onderbrekingen 
meestal niet inlassen en zo op jongere 
leeftijd vergelijkbare posities kunnen 
bereiken en daar hun verdere loopbaan van 
kunnen profiteren; verzoekt daarom leeftijd 
niet aan te voeren als argument voor 
excellentie zonder eerst de gezinssituatie te 
overwegen en verzoekt dat het voor 
vrouwen, in het bijzonder moeders, 
mogelijk wordt om te profiteren van 
voorwaarden voor het ontwikkelen van 
wetenschappelijke loopbaan waarbij ze 
tevens voor hun kinderen kunnen zorgen;

Or. pl

Amendement 26
Amalia Sartori, Erna Hennicot-Schoepges

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de lidstaten op om de factoren 
te analyseren die vrouwen weerhouden 
van leidinggevende functies bij 
universiteiten en onderwijsinstanties, 
waadoor hun invloed op de 
besluitvorming inzake onderzoek binnen 
de Europese Unie ernstig wordt beperkt, 
en om passende oplossingen voor te 
stellen;

Or. fr

Amendement 27
Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op het feit dat 
leeftijdsbeperkingen voor het toekennen 
van beurzen een negatieve invloed hebben
op jonge mensen die zorgen voor 
personen die hen ten laste komen, en dat 
dit in de meeste gevallen vrouwen zijn; 
roept de Commissie en de lidstaten 
daarom op om er voor te zorgen dat in 
dergelijke omstandigheden wetgeving 
aanwezig is om deze anomalie te 
corrigeren, zoals het toevoegen van één 
jaar aan de aanvraaglimiet voor elk jaar 
dat er wordt gezorgd voor een persoon die 
de aanvrager ten laste komt;

Or. es
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Amendement 28
Esther Herranz García, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat mobiliteit tot de cruciale 
aspecten behoort voor het boeken en 
waarborgen van vooruitgang in een 
onderzoeksloopbaan en merkt op dat dit 
lastig te combineren kan zijn met een 
gezinsleven;

6. merkt op dat mobiliteit tot de cruciale 
aspecten behoort voor het boeken en 
waarborgen van vooruitgang in een 
onderzoeksloopbaan en merkt op dat dit 
lastig te combineren kan zijn met een 
gezinsleven; wijst verder op het feit dat 
mobiliteitsproblemen met name vrouwen 
beïnvloeden, omdat zij in het algemeen 
zorgen voor gezinsleden met speciale 
behoeften, zoals kinderen, ouderen of 
andere afhankelijken;

Or. es

Amendement 29
Karin Resetarits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat mobiliteit tot de cruciale 
aspecten behoort voor het boeken en 
waarborgen van vooruitgang in een 
onderzoeksloopbaan en merkt op dat dit 
lastig te combineren kan zijn met een 
gezinsleven;

6. merkt op dat mobiliteit tot de cruciale 
aspecten behoort voor het boeken en 
waarborgen van vooruitgang in een 
onderzoeksloopbaan en merkt op dat dit 
lastig te combineren kan zijn met een 
gezinsleven en dat er daarom passende 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen om dit meer uitvoerbaar te 
maken;

Or. de
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Amendement 30
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat mobiliteit tot de cruciale 
aspecten behoort voor het boeken en 
waarborgen van vooruitgang in een 
onderzoeksloopbaan en merkt op dat dit
lastig te combineren kan zijn met een 
gezinsleven;

6. merkt op dat mobiliteit tot de cruciale 
aspecten behoort voor het boeken en 
waarborgen van vooruitgang in een 
onderzoeksloopbaan en merkt op dat er 
voor stimulansen moet worden gezorgd 
om dit te combineren met een gezinsleven;

Or. el

Amendement 31
Esther Herranz García, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt met name dat het meestal
vrouwen zijn die voor hun gezinnen 
zorgen, wat kan leiden tot situaties waarin 
ze gedwongen worden om de 
onderzoekssector te verlaten;

Or. es

Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat meer open en 
transparante wervingsprocedures de kans 
zou vergroten dat kwaliteiten die vaak 
duidelijker aanwezig zijn bij vrouwelijke 

Schrappen
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onderzoekers in dezelfde mate worden 
erkend en gewaardeerd, terwijl de huidige 
wervingsprocessen vooral de status quo in 
stand houden en mannelijke onderzoekers 
bevoordelen;

Or. en

Amendement 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwelkomt de activiteiten van het 
European Platform of Women Scientists, 
dat tot doel heeft de deelname van vrouwen 
aan de wetenschap te verhogen en het 
aantal vrouwelijke wetenschappers in 
besluitvormingsfuncties te vergroten;

8. verwelkomt de activiteiten van 
niet-gouvernementele organisaties en 
instanties op Europees en nationaal 
niveau, die tot doel hebben de deelname 
van vrouwen aan de wetenschap te 
verhogen en het aantal vrouwelijke 
wetenschappers in besluitvormingsfuncties 
te vergroten;

Or. el

Amendement 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. moedigt universiteiten, 
onderzoeksinstituten en particuliere 
ondernemingen aan om strategieën
inzake de gelijkheid van mannen en 
vrouwen aan te nemen en uit te voeren in 
hun organisaties en om in hun 
besluitvormingsprocessen een evaluatie
van gendergevolgen op te nemen;
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Or. en

Amendement 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie op tot maatregelen 
om het bewustzijn te verhogen in de 
wetenschappelijke gemeenschap en onder 
beleidsmakers over de kwestie van gelijke 
kansen in de wetenschap en op 
onderzoeksgebied;

9. roept de Commissie op tot 
ondersteuning van maatregelen om het 
bewustzijn te verhogen in de 
wetenschappelijke gemeenschap en onder 
beleidsmakers over de kwestie van gelijke 
kansen in de wetenschap en op 
onderzoeksgebied;

Or. el

Amendement 36
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot transparantere wervingsprocessen en 
tot de verplichting genderevenwicht te 
waarborgen in beoordelings- en 
selectiecommissies, zodat deze ten minste 
voor 40% uit vrouwen en ten minste voor 
40% uit mannen bestaan;

10. roept de Commissie, met betrekking tot 
uitnodigingen voor inschrijvingen inzake 
projecten van Gemeenschapsbelang, en de 
lidstaten op om te zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in beoordelings- en 
selectiecommissies;

Or. el
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Amendement 37
Amalia Sartori, Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot transparantere wervingsprocessen en tot 
de verplichting genderevenwicht te 
waarborgen in beoordelings- en 
selectiecommissies, zodat deze ten minste 
voor 40% uit vrouwen en ten minste voor 
40% uit mannen bestaan;

10. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot transparantere wervingsprocessen en tot 
de verplichting genderevenwicht te 
waarborgen in beoordelings- en 
selectiecommissies;

Or. it

Amendement 38
Karin Resetarits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot transparantere wervingsprocessen en tot 
de verplichting genderevenwicht te 
waarborgen in beoordelings- en 
selectiecommissies, zodat deze ten minste 
voor 40% uit vrouwen en ten minste voor 
40% uit mannen bestaan;

10. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot transparantere wervingsprocessen en tot 
de verplichting genderevenwicht te 
waarborgen in beoordelings- en 
selectiecommissies;

Or. de

Amendement 39
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot transparantere wervingsprocessen en tot 
de verplichting genderevenwicht te 
waarborgen in beoordelings- en 
selectiecommissies, zodat deze ten minste 
voor 40% uit vrouwen en ten minste voor 
40% uit mannen bestaan;

10. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot transparantere wervingsprocessen en tot 
de verplichting genderevenwicht te 
waarborgen in beoordelings-, selectie- en 
alle andere commissies, evenals 
voorgedragen commissies, zodat deze ten 
minste voor 40% uit vrouwen en ten minste 
voor 40% uit mannen bestaan;

Or. da

Amendement 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. heeft kritiek op het ambitieloze en 
ontoereikende EU-doel van 25% vrouwen 
in leidinggevende posities in het openbaar 
onderzoek; herinnert de Commissie en de 
lidstaten er aan dat gendergelijkheid ten 
minste 40% vrouwen betekent;

Or. en

Amendement 41
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op te waarborgen 
dat er in het KP7 aandacht wordt besteed 
aan het thema vrouwen en wetenschap 
door gerichte 
genderbewustwordingscursussen te geven 

11. roept de Commissie op te waarborgen 
dat er in wetenschappelijke 
onderzoeksprogramma's aandacht wordt 
besteed aan de deelname van vrouwen 
door gerichte 
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aan personen in besluitvormingsfuncties, 
leden van adviescomités en 
beoordelingscommissies, mensen die 
projectoproepen en -voorstellen opstellen 
en mensen die de 
contractonderhandelingen leiden;

genderbewustwordingscursussen te geven 
aan personen in besluitvormingsfuncties, 
leden van adviescomités en 
beoordelingscommissies, mensen die 
projectoproepen en -voorstellen opstellen 
en mensen die de 
contractonderhandelingen leiden;

Or. el

Amendement 42
Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de Commissie op te 
waarborgen dat bij inschrijvingen voor 
een oproep tot voorstellen krachtens het 
zevende kaderprogramma een 
evenwichtige aanwezigheid van mannen 
en vrouwen positief wordt beoordeeld; 
dringt er bij de lidstaten op aan om 
dezelfde regelingen te treffen in hun 
nationale en regionale programma's;

Or. es

Amendement 43
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot verbetering van de situatie door 
integratie van de gezinsfactor via 
mogelijkheden voor flexibele werktijden, 
betere kinderopvang, dekking van 
bijkomende kosten voor verhuizing naar 

13. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot verbetering van de situatie door 
integratie van de gezinsfactor via 
mogelijkheden voor flexibele werktijden, 
betere kinderopvang, en 
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
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het buitenland met een gezin alsmede
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot 
ouderschapsverlof;

verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot 
ouderschapsverlof;

Or. pl

Amendement 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot verbetering van de situatie door 
integratie van de gezinsfactor via 
mogelijkheden voor flexibele werktijden, 
betere kinderopvang, dekking van 
bijkomende kosten voor verhuizing naar 
het buitenland met een gezin alsmede 
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot 
ouderschapsverlof;

13. roept de Commissie op tot het 
voorstellen van en de lidstaten tot opname 
in hun beleid van een gezinsvriendelijke 
dimensie die flexibele studie- en 
werktijden biedt, betere kinderopvang
grenzend aan wetenschappelijke en 
-onderzoeksgebouwen, dekking van 
bijkomende kosten voor verhuizing naar 
het buitenland met een gezin alsmede 
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot 
ouderschapsverlof;

Or. el

Amendement 45
Karin Resetarits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot verbetering van de situatie door 
integratie van de gezinsfactor via 
mogelijkheden voor flexibele werktijden, 

13. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot verbetering van de situatie door 
integratie van de gezinsfactor via 
mogelijkheden voor flexibele werktijden, 
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betere kinderopvang, dekking van 
bijkomende kosten voor verhuizing naar 
het buitenland met een gezin alsmede 
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot 
ouderschapsverlof;

betere kinderopvang alsmede
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
verzekeringen; roept op tot 
ouderschapsbepalingen die mannen en 
vrouwen daadwerkelijk een vrije keuze 
bieden;

Or. de

Amendement 46
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot verbetering van de situatie door 
integratie van de gezinsfactor via 
mogelijkheden voor flexibele werktijden, 
betere kinderopvang, dekking van 
bijkomende kosten voor verhuizing naar 
het buitenland met een gezin alsmede 
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot 
ouderschapsverlof;

13. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot verbetering van de situatie door 
integratie van de gezinsfactor via 
mogelijkheden voor flexibele werktijden, 
betere kinderopvang, dekking van 
bijkomende kosten voor verhuizing naar 
het buitenland met een gezin alsmede 
grensoverschrijdende toegang tot sociale 
verzekeringen; roept op tot betere 
voorwaarden met betrekking tot 
ouderschapsverlof; benadrukt dat het 
combineren van een gezinsleven met werk 
de verantwoordelijkheid van zowel 
mannen als vrouwen is;

Or. da

Amendement 47
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten op 14. roept de Commissie en de lidstaten op 
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tot wijziging van de definitie van 
excellentie en "goede onderzoeker", zodat 
er rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de wetenschappelijke 
loopbaan van mannen en vrouwen en die
verschillen worden overwonnen; 
benadrukt dat vrouwelijke onderzoekers 
vanuit een ander perspectief en met een 
andere keuze van onderzoeksonderwerpen 
bijdragen aan de onderzoekswereld;

om in de definitie van excellentie en 
"goede onderzoeker", goed rekening te 
houden met de verschillen tussen de 
wetenschappelijke loopbaan van mannen 
en vrouwen; benadrukt dat vrouwelijke 
onderzoekers vanuit een ander perspectief 
en met een andere keuze van 
onderzoeksonderwerpen bijdragen aan de 
onderzoekswereld;

Or. it

Amendement 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot wijziging van de definitie van 
excellentie en "goede onderzoeker", zodat 
er rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de wetenschappelijke 
loopbaan van mannen en vrouwen en die 
verschillen worden overwonnen; benadrukt 
dat vrouwelijke onderzoekers vanuit een 
ander perspectief en met een andere keuze 
van onderzoeksonderwerpen bijdragen aan 
de onderzoekswereld;

14. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot een eerlijkere beoordeling van 
excellentie en "goede onderzoeker", zodat 
er rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de wetenschappelijke 
loopbaan van mannen en vrouwen en die 
verschillen worden overwonnen; benadrukt 
dat vrouwelijke onderzoekers vanuit een 
ander perspectief en met een andere keuze 
van onderzoeksonderwerpen bijdragen aan 
de onderzoekswereld;

Or. el

Amendement 49
Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten op 14. roept de Commissie en de lidstaten op 
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tot wijziging van de definitie van 
excellentie en "goede onderzoeker", zodat 
er rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de wetenschappelijke 
loopbaan van mannen en vrouwen en die 
verschillen worden overwonnen; benadrukt 
dat vrouwelijke onderzoekers vanuit een 
ander perspectief en met een andere keuze 
van onderzoeksonderwerpen bijdragen aan 
de onderzoekswereld;

tot wijziging van de definitie van "goede 
onderzoeker", zodat er rekening wordt 
gehouden met de verschillen tussen de 
wetenschappelijke loopbaan van mannen 
en vrouwen en die verschillen worden 
overwonnen; benadrukt dat vrouwelijke 
onderzoekers vanuit een ander perspectief 
en met een andere keuze van 
onderzoeksonderwerpen bijdragen aan de 
onderzoekswereld;

Or. es

Amendement 50
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot wijziging van de definitie van 
excellentie en "goede onderzoeker", zodat 
er rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de wetenschappelijke 
loopbaan van mannen en vrouwen en die 
verschillen worden overwonnen; benadrukt 
dat vrouwelijke onderzoekers vanuit een 
ander perspectief en met een andere keuze 
van onderzoeksonderwerpen bijdragen aan 
de onderzoekswereld;

14. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot wijziging van de definitie van 
excellentie en "goede onderzoeker", zodat 
er rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de wetenschappelijke 
loopbaan van mannen en vrouwen en die 
verschillen worden overwonnen; benadrukt 
dat vrouwelijke onderzoekers vanuit een 
ander perspectief en met een andere keuze 
van onderzoeksonderwerpen eveneens
bijdragen aan de onderzoekswereld;

Or. da

Amendement 51
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om passende sociale ondersteuning te 
bieden aan vrouwen die werkzaam of 
betrokken zijn bij het stelsel van hoger 
onderwijs en wetenschap, zodat ze hun 
gezinsleven en professionele 
verantwoordelijkheden kunnen 
combineren en om te waarborgen dat ze 
de mogelijkheid hebben om "dubbele 
prioriteiten" te stellen: loopbaan en gezin;

Or. en

Amendement 52
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot positieve maatregelen ter aanmoediging 
van vrouwelijke onderzoekers en tot 
verdere ontwikkeling van ondersteunings-
en begeleidingsprogramma’s alsmede 
gericht stimuleringsbeleid; merkt op dat 
eenvoudige middelen, zoals een zin 
waarin met name vrouwen worden 
aangemoedigd te solliciteren, 
aantoonbaar zeer positieve resultaten 
hebben opgeleverd;

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot positieve maatregelen ter aanmoediging 
van vrouwelijke onderzoekers en tot 
verdere ontwikkeling van ondersteunings-
en begeleidingsprogramma’s alsmede
stimuleringsbeleid met heldere 
doelstellingen; merkt op dat de 
ontwikkeling van 
ondersteuningsstructuren voor 
loopbaanbegeleiding en het verstrekken 
van advies dat onder andere is gericht op 
vrouwelijke wetenschappers, zeer 
positieve resultaten zou opleveren;

Or. el
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Amendement 53
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot positieve maatregelen ter aanmoediging 
van vrouwelijke onderzoekers en tot 
verdere ontwikkeling van ondersteunings-
en begeleidingsprogramma’s alsmede 
gericht stimuleringsbeleid; merkt op dat 
eenvoudige middelen, zoals een zin waarin 
met name vrouwen worden aangemoedigd 
te solliciteren, aantoonbaar zeer positieve 
resultaten hebben opgeleverd;

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot positieve maatregelen ter aanmoediging 
van vrouwelijke onderzoekers en tot 
verdere ontwikkeling van ondersteunings-
en begeleidingsprogramma’s alsmede 
gericht stimuleringsbeleid, met als doel het 
bereiken van gendergelijkheid; merkt op 
dat eenvoudige middelen, zoals een zin 
waarin met name vrouwen worden 
aangemoedigd te solliciteren, aantoonbaar
zeer positieve resultaten hebben 
opgeleverd; merkt echter eveneens op dat 
maatregelen zoals verplichte doelen voor 
vrouwelijke onderzoekers en hoogleraren 
essentieel zijn om genderevenwicht te 
bereiken voor vrouwen in de wetenschap;

Or. en

Amendement 54
Karin Resetarits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot positieve maatregelen ter aanmoediging 
van vrouwelijke onderzoekers en tot 
verdere ontwikkeling van ondersteunings-
en begeleidingsprogramma’s alsmede 
gericht stimuleringsbeleid; merkt op dat 
eenvoudige middelen, zoals een zin waarin 
met name vrouwen worden aangemoedigd 
te solliciteren, aantoonbaar zeer positieve 
resultaten hebben opgeleverd;

15. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot positieve maatregelen ter aanmoediging 
van vrouwelijke onderzoekers; merkt op 
dat eenvoudige middelen, zoals een zin 
waarin met name vrouwen worden 
aangemoedigd te solliciteren, aantoonbaar 
zeer positieve resultaten hebben 
opgeleverd;
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Or. de

Amendement 55
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten op 
tot onderzoeksfondsen speciaal voor 
vrouwen ter correctie van de 
onderfinanciering van vrouwen op 
onderzoeksgebied;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

.. 17 bis. moedigt lidstaten aan om 
bewustwordingsacties te stimuleren
teneinde meisjes te informeren over het 
volgen van wetenschappelijke en 
technologische universitaire studies en 
het behalen van diploma's en hen hiertoe
aan te moedigen; moedigt lidstaten aan 
om processen voor kennisoverdracht te 
stimuleren, omdat de verschillende 
lidstaten worden gekenmerkt door zeer 
verschillende patronen van 
onderwijskeuzen;

Or. en
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Amendement 57
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. vestigt de aandacht op de behoefte 
aan speciale programma's op 
universiteiten die de belangstelling van 
jonge meisjes en vrouwen voor het starten 
van een wetenschappelijke loopbaan 
vergroten;

Or. en

Amendement 58
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept de Commissie en de 
lidstaten op om programma's op te 
zetten voor het begeleiden en 
ondersteunen van jonge vrouwelijke 
wetenschappers door deel te nemen 
aan onderzoeksprogramma's en het 
verlenen van beurzen teneinde hen te 
helpen om in de academische wereld 
en het onderzoek te blijven;

Or. en
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Amendement 59
Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt dat het voorstel om 
‘Loyola de Palacio’-stages op te zetten 
voor vrouwelijke onderzoekers bij het 
Europees Parlement tot niets heeft geleid 
en roept de Groep op hoog niveau voor 
gendergelijkheid en diversiteit op om dit 
voorstel te steunen en de goedkeuring 
hiervan te verdedigen bij de relevante 
lichamen;

Or. es

Amendement 60
Esther Herranz García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is van mening dat de goedkeuring 
en het instellen van ‘Loyola de 
Palacio’-stages voor vrouwelijke 
wetenschappers in het Europees 
Parlement zou fungeren als een goed 
voorbeeld van beste werkwijze, politieke 
wil en oprechte inzet om de betrokkenheid 
van vrouwen in de wetenschap te 
stimuleren, en meer zichtbaarheid zou 
betekenen voor de activiteiten van het 
Parlement om gelijkheid te bevorderen;

Or. es
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