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KORT BEGRUNDELSE

Integration af kønsaspektet er af afgørende betydning for konkurrenceevnen og den 
økonomiske og sociale samhørighed i den europæiske model, og fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder indgår blandt EU's mål som fastsat i traktaterne.

Et af de mål, der indgår i EU's konkurrencestrategi (Lissabon-dagsordenen), er at øge andelen 
af kvinder i beskæftigelse til 60 % inden 2010.

Desuden anslås det, at der vil skulle findes og uddannes mellem 600 000 og 700 000 nye 
forskere inden 2010 for at dække vore forskningsbehov. Her er der ikke taget hensyn til, at 
mange seniorforskere vil gå på pension i løbet af de kommende ti år. Der er opstået en 
presserende situation.

Det foreliggende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 
(2007-2013) skal dække EU's behov med hensyn til konkurrenceevne og beskæftigelse. 
Kommissionen foreslår især, at budgettet for det syvende rammeprogram fordobles i forhold 
til det sjette rammeprogram, så det kommer op på 67,8 mia. EUR i løbet af perioden 2007-
2013.

Den politiske baggrund for og formålet med dette forslag redegøres der for i den meddelelse, 
Kommissionen forelægger samtidig med forslaget under titlen "Det europæiske 
forskningsrum: vejen til videnbaseret vækst", hvori det loves, at der vil blive brugt særlig 
energi på at tiltrække yngre generationer og kvinder til videnskab og teknologi og integrere 
kønsaspektet inden for forskningen.

Det syvende rammeprogram vil omfatte fire særprogrammer med titlerne "Samarbejde", 
"Idéer", "Mennesker" og "Kapacitet". For Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling er den tredje type aktiviteter af særlig interesse, da målet hermed 
er at forbedre karriereudsigterne og mobiliteten for vore forskere. Under dette punkt foreslår 
Kommissionen, at aktiviteter til fordel for de enkelte forskere, de såkaldte Marie Curie-
aktiviteter, vil blive intensiveret med henblik på at styrke det menneskelige potentiale inden 
for europæisk forskning igennem støtte til uddannelse, mobilitet og karriereudvikling i 
Europa.

Udvalget finder det især tankevækkende, at procentdelen af kvinder, der tager en 
universitetseksamen i de fleste europæiske lande, er højere end procentdelen af mænd. 
Kvinder har med andre ord et højere uddannelsesniveau end mænd. Forskellen mellem 
kvinder og mænd i alderen 20-24 år, der har taget en universitetsuddannelse, var på 5 
procentpoint i EU i 2004. Kvinder støder på hindringer i deres videnskabelige arbejde, alene 
fordi de er kvinder, og arbejdsmarkedet for videnskabsfolk stadig er mandsdomineret.

Grundene er indlysende: videnskabsfolk har den længste uddannelse, og stor usikkerhed og 
international mobilitet er et centralt element i deres karriere. Det er derfor ikke nogen 
overraskelse, at langt flere kvindelige end mandlige professorer lever alene og er barnløse.

Som modvægt mod den nuværende underrepræsentation af kvinder inden for videnskabelige 
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fag rummer det syvende rammeprogram et klart potentiale til gennemførelse af 
foranstaltninger til fremme af kvinders deltagelse inden for videnskab og teknologi. For ikke 
at lade denne mulighed gå tabt må EU sikre integration af kønsaspektet i det syvende 
rammeprogram.

Det er vigtigt, at kvinder ikke udelukkes fra tilskud på grund af alder. Mange 
tilskudsordninger har en aldersgrænse på 30 eller 35 år, som mange kvinder er ude af stand til 
at overholde på grund af barselsorlov og børnepasning.

Viden, det centrale omdrejningspunkt for alle dele af Lissabon-dagsordenen, indgår i et 
samspil mellem tre faktorer: videnskabelig og teknologisk forskning, uddannelse og 
innovation. I det syvende rammeprogram bør der derfor lægges særlig vægt på ligestilling 
mellem kønnene og fuldstændig integration af kønsaspektet inden for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 9

(9) Det menneskelige potentiale inden for 
forskning og teknologisk udvikling i Europa 
bør styrkes kvantitativt og kvalitativt

(9) Det menneskelige potentiale inden for 
forskning og teknologisk udvikling i Europa 
bør styrkes kvantitativt og kvalitativt. Dette 
bør ikke mindst indebære en væsentlig 
forøgelse af kvinders tilstedeværelse i 
forskningen

Or. da

Begrundelse

En væsentlig del af det uudnyttede menneskelige potentiale indenfor forskning udgøres netop af 
kvinder.

Ændringsforslag 2
Betragtning 14
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(14) Under "Mennesker" bør den enkelte 
tilskyndes til at tage forskerfaget op, 
europæiske forskere bør tilskyndes til at 
blive i Europa, forskere fra hele verden bør 
tiltrækkes til Europa, som bør gøres mere 
attraktiv for de bedste forskere

(14) Under "Mennesker" bør den enkelte 
tilskyndes til at tage forskerfaget op, der bør 
sikres en bedre udnyttelse af det uudnyttede 
forskningspotentiale blandt kvinder,
europæiske forskere bør tilskyndes til at 
blive i Europa, forskere fra hele verden bør 
tiltrækkes til Europa, som bør gøres mere 
attraktiv for de bedste forskere

Or. da

Ændringsforslag 3
Betragtning 26

(26) Under syvende rammeprogram vil der 
blive taget behørigt hensyn til kvinders rolle
i videnskab og forskning for yderligere at 
fremme deres aktive rolle i forskningen

(26) Syvende rammeprogram er underlagt 
Unionens vedtagelser om ligestilling og 
gendermainstreaming som de kommer til 
udtryk i Amsterdam-traktaten samt i 
Kommissionens arbejdsprogram om 
ligestilling mellem kønnene. Under syvende 
rammeprogram vil der blive taget behørigt 
hensyn til kvinders rolle i videnskab og 
forskning og blive gjort en særlig indsats
for yderligere at fremme deres aktive rolle i 
forskningen

Or. da

Begrundelse

Ifølge traktatens artikel 3, stk. 2, skal Unionen tilstræbe at eliminere uligheder og promovere 
ligestilling mellem mænd og kvinder i alle dens aktiviteter.

Ændringsforslag 4
Bilag I, afsnit I, stk. 8

Derudover omfatter de ni temaer forskning, 
der er brug for til at underbygge 
formuleringen, gennemførelsen og 
evalueringen af EU-politikker på områder 
som sundhed, sikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse, energi, miljø, 
udviklingsbistand, fiskeri, søfart, landbrug, 
dyrevelfærd, transport, uddannelse, 
beskæftigelse, socialpolitik, samhørighed 
samt retslige og indre anliggender, foruden 
den standardforberedende og 

Derudover omfatter de ni temaer forskning, 
der er brug for til at underbygge 
formuleringen, gennemførelsen og 
evalueringen af EU-politikker på områder 
som sundhed, sikkerhed, 
forbrugerbeskyttelse, energi, miljø, 
udviklingsbistand, fiskeri, søfart, landbrug, 
dyrevelfærd, transport, uddannelse, 
beskæftigelse, socialpolitik, ligestilling,
samhørighed samt retslige og indre 
anliggender, foruden den 
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standardiseringsledsagende forskning, der 
har betydning for en forbedring af 
standardernes kvalitet og deres 
gennemførelse.

standardforberedende og 
standardiseringsledsagende forskning, der 
har betydning for en forbedring af 
standardernes kvalitet og deres 
gennemførelse.

Or. da

Ændringsforslag 5
Temaer, afsnit I, grundlag, stk. 4

Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil
blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. To strategiske emner, 
nemlig børns sundhed og den aldrende 
befolknings sundhed, vil blive behandlet på 
tværs af de forskellige forskningsaktiviteter. 
Der kan i relevante tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Nedenfor beskrives de aktiviteter, der vil 
blive tale om, og som omfatter forskning, 
der er afgørende for opfyldelsen af de 
politiske behov. To strategiske emner, 
nemlig børns sundhed og den aldrende 
befolknings sundhed, vil blive behandlet på 
tværs af de forskellige forskningsaktiviteter. 
Endvidere vil kønsaspektet blive inddraget i 
disse strategiske emner. Der kan i relevante 
tilfælde ydes støtte til de 
forskningsdagsordener, der er opstillet af de 
europæiske teknologiplatfome, f.eks. 
platformen for innovativ medicin. For at 
supplere disse og imødekomme nye behov 
for beslutningsstøtte kan der ydes støtte til 
yderligere foranstaltninger, f.eks. inden for 
sundhedspolitiske emner og inden for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Or. da

Begrundelse

Tilføjelsen er nødvendig, fordi der er store kønsmæssige forskelle i forhold til de ældres fysiske 
og sociale forhold m.v.

Ændringsforslag 6
Temaer, afsnit II, aktiviteter, stk. 3

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af politiske og 
andre interesser. Medlemmerne vil blive 
udnævnt af Kommissionen efter en 
uafhængig udpegningsprocedure. Det 

Det videnskabelige råd sammensættes af 
personligt udpegede repræsentanter for det 
europæiske forskersamfund på højeste plan, 
som handler uafhængigt af politiske og 
andre interesser. Det videnskabelige råds 
medlemmer skal til enhver tid bestå af 
mindst 40 procent af såvel mænd som 
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videnskabelige råd skal bl.a. overvåge 
beslutningerne om, hvilken type forskning 
der skal finansieres, og stå som garant for 
forskningens kvalitet, set ud fra en 
videnskabelig synsvinkel. Dets opgaver vil 
navnlig bestå i at udarbejde det årlige 
arbejdsprogram, fastlægge rammer for peer-
review-processen samt føre tilsyn med og 
udføre kvalitetskontrol af gennemførelsen af 
programmet ud fra en videnskabelig 
synsvinkel.

kvinder. Medlemmerne vil blive udnævnt af 
Kommissionen efter en uafhængig 
udpegningsprocedure. Det videnskabelige 
råd skal bl.a. overvåge beslutningerne om, 
hvilken type forskning der skal finansieres, 
og stå som garant for forskningens kvalitet, 
set ud fra en videnskabelig synsvinkel. Dets 
opgaver vil navnlig bestå i at udarbejde det 
årlige arbejdsprogram, fastlægge rammer for 
peer-review-processen samt føre tilsyn med 
og udføre kvalitetskontrol af gennemførelsen 
af programmet ud fra en videnskabelig 
synsvinkel.

Or. da

Begrundelse

Tilføjelsen er nødvendig for at sikre, at ERC lever op til EU's målsætning om mindst 40 % 
kvinder i rådgivende organer.

Ændringsforslag 7
Temaer, afsnit II, aktiviteter, stk. 6

Europa-Kommissionen vil stå som garant for 
det europæiske forskningsråds fulde 
uafhængighed og integritet.

Europa-Kommissionen vil stå som garant for 
det europæiske forskningsråds fulde 
uafhængighed og integritet og som garant 
for, at såvel dets sammensætning som dets 
virke lever op til EU's vedtagelser om 
ligestilling.

Or. da

Ændringsforslag 8
Temaer, afsnit III, grundlag, stk. 2

Mobilitet, både på tværs af landegrænser og 
sektorer, herunder fremme af erhvervslivets 
deltagelse og adgang til forskerkarrierer og 
akademiske stillinger på europæisk plan, er 
et centralt led i det europæiske 
forskningsrum, som er uundværligt for at 
styrke Europas kapacitet og resultater inden 
for forskning.

Mobilitet, både på tværs af landegrænser og 
sektorer, herunder fremme af erhvervslivets 
deltagelse og adgang til forskerkarrierer og 
akademiske stillinger på europæisk plan, er 
et centralt led i det europæiske 
forskningsrum, som er uundværligt for at 
styrke Europas kapacitet og resultater inden 
for forskning. Mænd og kvinder skal sikres 
lige muligheder for mobilitet, hvorfor fokus 
på køn og familieforpligtelser er en 
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betingelse for at fremme forskermobilitet.

Or. da

Ændringsforslag 9
Temaer, afsnit IV, Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder, grundlag, stk. 

1a (nyt)

Endvidere vil der blive gjort en særlig 
indsats for at øge andelen af kvinder i den 
industrielt baserede forskning, hvor 
kvinder i dag kun udgør 15 procent.

Or. da

Begrundelse

I den offentlige sektor udgør andelen af kvindelige forskere ca. 30 % i EU, mens kvinders 
deltagelse i den industrielt baserede forskning kun udgør 15 %. Der er blevet gjort alt for lidt for 
at rette op på dette problem, for erhvervslivet mangler forskere. Nogle virksomheder har selv 
udviklet strategier for at gøre sig mere attraktive for kvinder gennem en forandring af
arbejdskulturen og rekrutteringssystemet.

Ændringsforslag 10
Temaer, afsnit IV, Forholdet mellem videnskab og samfund, aktiviteter, led 4

- Kønsforskning, herunder integration af 
kønspolitiske aspekter på alle 
forskningsområder og kvinders rolle i 
forskningen.

- Kønsforskning, herunder integration af 
kønspolitiske aspekter på alle 
forskningsområder og kvinders rolle i 
forskningen, samt støtte til 
forskningsinfrastrukturer/ERA-netværk, 
samt overensstemmelse mellem 
fællesskabsinitiativer og regionale og 
nationale initiativer.

Or. da

Ændringsforslag 11
Temaer, afsnit IV, Forholdet mellem videnskab og samfund, aktiviteter, led 7 a (nyt)

- Sikring af lige muligheder for mænd og 
kvinder i forbindelse med ph.d-stillinger 
under det syvende rammeprogram. For at 
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gøre det mere attraktivt at ansætte kvindelige 
ph.d.-studerende vil der blive oprettet en 
fælles europæisk barselsfond, der skal sikre, 
at den ansættende forskningsinstitution ikke 
pålægges udgiften, når kvindelige forskere 
bliver gravide.

Or. da

Begrundelse

I nogle lande foretrækker institutionerne at ansætte unge mænd i projekterne, fordi de selv skal 
udrede pengene i tilfælde af barsel.


