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BEKNOPTE MOTIVERING

Gender mainstreaming is van essentieel belang voor het concurrentievermogen en de 
economische en sociale samenhang van het Europese model, en de bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen is één van de doelstellingen van de Europese Unie die in 
de Verdragen vermeld staan.

Tot de doelen die deel uitmaken van de Europese mededingingsstrategie van de Agenda van 
Lissabon behoort onder meer het punt, de arbeidsparticipatie van vrouwen voor 2010 tot 60% 
op te trekken.

Verder zullen er voor 2010 naar schatting tussen de 600 000 en 700 000 nieuwe onderzoekers 
moeten worden aangetrokken en opgeleid om aan de behoeften op onderzoekgebied te 
voldoen. En hierbij is dan geen rekening gehouden met de te verwachten pensionering van 
een groot aantal oudere onderzoekers in de komende tien jaar. De situatie is nijpend 
geworden.

Het huidige voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013) is ontworpen als 
reactie op de behoeften op concurrentiegebied en werkgelegenheidsterrein van de EU. De 
Commissie stelt met name voor, de begroting van het zevende kaderprogramma te 
verdubbelen ten opzichte van het budget van het zesde kaderprogramma, met een groei tot 
67,8 miljard euro gedurende de periode van 2007 tot 2013.

De politieke context en de doelstellingen van dit voorstel komen aan de orde in de mededeling 
"Bouwen aan de Europese onderzoeksruimte van kennis voor groei" (COM(2005)0118 def.), 
die tezelfdertijd door de Commissie wordt gepresenteerd en waarin de belofte wordt gedaan 
dat er speciale energie in zal worden gestoken jongere generaties en vrouwen te stimuleren 
een loopbaan in wetenschap en technologie te kiezen en het genderaspect in het onderzoek te 
integreren.

Het zevende kaderprogramma zal zijn opgebouwd uit vier specifieke programma's, met als 
aanduidingen "Samenwerking", "Ideeën", "Mensen" en "Capaciteiten". Voor de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement is het derde soort 
activiteit van speciaal belang, aangezien dit als doel de versterking van carrièrevooruitzichten 
en mobiliteit voor onze onderzoekers heeft. Bij dit punt stelt de Commissie voor, activiteiten 
waarbij individuele onderzoekers worden gesteund en die als "Marie Curie-acties" worden 
aangeduid, meer de nadruk te geven om het menselijk potentieel van het Europese onderzoek 
door ondersteuning van beroepsopleiding, mobiliteit en de ontwikkeling van Europese 
carrières in het onderzoek te versterken.

De commissie is vooral bezorgd over het feit dat in de meeste Europese landen het aantal 
vrouwelijke afgestudeerden proportioneel hoger is dan dat van de mannelijke afgestudeerden. 
Met andere woorden: vrouwen bereiken op opleidingsniveau meer dan mannen; de kloof 
tussen vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep van 20 tot 24 jaar die een secundair 
opleidingsniveau halen, bedraagt in de EU24 vijf procentpunten. Vrouwen krijgen in hun 
wetenschappelijke werkzaamheden met belemmeringen te maken simpelweg omdat zij vrouw 
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zijn, terwijl ondertussen de arbeidsmarkt voor wetenschappelijk werk door mannen 
gedomineerd blijft.

De redenen zijn voor de hand liggend: beoefenaren van de exacte wetenschappen hebben het 
langst nodig hun kwalificaties te verwerven, hebben in hun carrières met veel onzekerheden te 
maken en internationale mobiliteit is voor hun loopbaan van veel belang. Het is dan ook niet 
verbazend dat veel meer vrouwelijke dan mannelijke professoren alleenstaand zijn en geen 
kinderen hebben.

Het zevende kaderprogramma biedt stellig mogelijkheden voor maatregelen om de 
participatie van vrouwen aan wetenschap en technologie te bevorderen en zo iets te doen 
tegen de huidige ondervertegenwoordiging van vrouwen in wetenschappelijke beroepen. Om 
deze kans niet te missen, moet de Europese Unie voor gender mainstreaming in haar zevende 
kaderprogramma zorgen.

Het is van belang dat vrouwen niet op grond van hun leeftijd van een beurs worden 
uitgesloten. Bij veel beurzen geldt een leeftijdsgrens van 30 of 35 jaar, waaraan veel vrouwen 
wegens moederschapsverlof of zorg voor kinderen niet kunnen voldoen.

Zoals "kennis" het kernbegrip van de agenda van Lissabon is, dat in alle elementen daarvan 
doorklinkt, zijn "onderzoek en technologie" en "opleiding en innovatie" de bouwstenen van 
de "kennisdriehoek". In dit licht moet in het zevende kaderprogramma vooral speciale 
aandacht worden besteed aan gendergelijkheid en moet de genderdimensie volledig in 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie-activiteiten worden geïntegreerd.

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
Overweging 9

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

(9) Het menselijk potentieel in onderzoek en 
technologie in Europa moet kwantitatief en 
kwalitatief worden versterkt. Dit dient niet 
in de laatste plaats te betekenen dat het 
aantal vrouwen in het onderzoek 
aanzienlijk wordt uitgebreid.

Motivering

Een aanzienlijk deel van het menselijk potentieel in het onderzoek waarvan geen gebruik 
wordt gemaakt, wordt gevormd door vrouwen.
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Amendement 2
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, moet een beter 
gebruik worden gemaakt van het onbenutte 
onderzoekpotentieel onder vrouwen,
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.

Amendement 3
Overweging 26

(26) Op grond van het zevende 
kaderprogramma zal op passende wijze 
rekening worden gehouden met de rol van 
vrouwen in wetenschap en onderzoek met 
het oog op het verder uitbreiden van hun 
actieve rol in het onderzoek.

(26) Op het zevende kaderprogramma zijn 
de besluiten van de Europese Unie van 
toepassing inzake gelijkstelling van 
mannen en vrouwen en 
gendermainstreaming zoals deze tot uiting 
komen in het Verdrag van Amsterdam en 
in het werkprogramma van de Commissie 
inzake de gelijkheid van mannen en 
vrouwen. Op grond van het zevende 
kaderprogramma zal op passende wijze 
rekening worden gehouden met de rol van 
vrouwen in wetenschap en onderzoek met 
het oog op het verder uitbreiden van hun 
actieve rol in het onderzoek.

Motivering

Op grond van artikel 3, lid 2 van het Verdrag moet de Unie trachten een einde te maken aan 
ongelijkheden en de gelijkstelling van mannen en vrouwen bij al haar activiteiten bevorderen.

Amendement 4
Bijlage I, Afdeling I, alinea 8 

De negen thema’s omvatten ook onderzoek 
dat nodig is voor het onderbouwen van de 

De negen thema’s omvatten ook onderzoek 
dat nodig is voor het onderbouwen van de 
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formulering, uitvoering en beoordeling van 
EU-beleid, onder meer op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, 
consumentenbescherming, energie, milieu, 
ontwikkelingshulp, visserij, maritieme 
aangelegenheden, landbouw, dierenwelzijn, 
vervoer, onderwijs en opleiding, 
werkgelegenheid, sociale zaken, cohesie, en 
justitie en binnenlandse zaken naast 
prenormatief en conormatief onderzoek dat 
relevant is voor het verbeteren van de 
kwaliteit van normen en de uitvoering ervan.

formulering, uitvoering en beoordeling van 
EU-beleid, onder meer op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, 
consumentenbescherming, energie, milieu, 
ontwikkelingshulp, visserij, maritieme 
aangelegenheden, landbouw, dierenwelzijn, 
vervoer, onderwijs en opleiding, 
werkgelegenheid, sociale zaken, gelijkheid 
van mannen en vrouwen, cohesie, en 
justitie en binnenlandse zaken naast 
prenormatief en conormatief onderzoek dat 
relevant is voor het verbeteren van de 
kwaliteit van normen en de uitvoering ervan.

Amendement 5
Thema's, Afdeling I, Achtergrond, vierde alinea 

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. Bovendien zal het 
genderaspect in deze strategische 
onderwerpen worden geïntegreerd.
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.

Motivering

Deze toevoeging is noodzakelijk omdat er afhankelijk van sekse bij ouderen grote verschillen 
zijn tussen onder meer fysieke en sociale omstandigheden.

Amendement 6
Thema's, Afdeling II, Activiteiten, derde alinea

De wetenschappelijke raad bestaat uit De wetenschappelijke raad bestaat uit 
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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.

vertegenwoordigers van de Europese 
wetenschappelijke wereld op het hoogste 
niveau, die handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van politieke of andere 
belangen. Het aandeel van vrouwen of 
mannen in het aantal leden van de
wetenschappelijke raad mag nooit minder 
dan 40% bedragen. 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.

Motivering

De toevoeging is nodig om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan het streven van de 
Europese Unie dat vrouwen voor tenminste 40% in raadgevende organen vertegenwoordigd 
zijn.

Amendement 7
Thema's, Afdeling II, Activiteiten, zesde alinea

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  en garandeert 
ook dat de raad wat samenstelling en wijze 
van functioneren betreft voldoet aan de 
besluiten van de EU betreffende de 
gelijkheid van mannen en vrouwen..

Amendement 8
Thema's, Afdeling III, Achtergrond, tweede alinea

Mobiliteit, zowel transnationaal als 
intersectoraal, inclusief het stimuleren van 
industriële deelname en de openstelling van 
onderzoeksloopbanen en academische 
posten op Europese schaal, is een 

Mobiliteit, zowel transnationaal als 
intersectoraal, inclusief het stimuleren van 
industriële deelname en de openstelling van 
onderzoeksloopbanen en academische 
posten op Europese schaal, is een 
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sleutelcomponent van de Europese 
Onderzoeksruimte en onontbeerlijk om de 
Europese onderzoekscapaciteiten en -
prestaties te vergroten.

sleutelcomponent van de Europese 
Onderzoeksruimte en onontbeerlijk om de 
Europese onderzoekscapaciteiten en -
prestaties te vergroten. Aan mannen en 
vrouwen moeten dezelfde mogelijkheden 
voor mobiliteit worden geboden, zodat
centrale aandacht voor de sekse of 
verplichtingen tegenover het gezin een 
voorwaarde is ter bevordering van de 
mobiliteit bij onderzoekpersoneel. 

Amendement 9
Thema's, Afdeling IV, Onderzoek ten behoeve van KMO's, Achtergrond, alinea 1 bis (nieuw)

Verder zal er een speciaal initiatief worden 
genomen ter vergroting van het aandeel 
van vrouwen in het industrieel onderzoek, 
waar dit aandeel thans slechts 15% 
bedraagt.

Motivering
In de overheidssector ligt in de EU het aandeel van vrouwen bij onderzoekers ongeveer op 
30%, maar is het aandeel van vrouwen in het industrieel onderzoek slechts 15%. Er is te 
weinig gedaan om dit probleem op te lossen, omdat het bedrijfsleven gebrek aan 
onderzoekers heeft. Sommige bedrijven hebben zelf strategieën ontwikkeld om aantrekkelijker 
te zijn voor vrouwen door de arbeidscultuur en het wervingssysteem te veranderen.

Amendement 10
Thema's, Afdeling IV, Wetenschap in de maatschappij, Activiteiten, punt 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 rol van vrouwen 
in onderzoek, alsmede steun aan 
onderzoeksinfrastructuur/ERA-netwerk en 
overeenstemming tussen 
Gemeenschapsinitiatieven en regionale en 
nationale initiatieven

Amendement 11
Thema's, Afdeling IV,  Wetenschap in de maatschappij, Activiteiten, punt 7 bis (nieuw)

Garanderen van gelijke mogelijkheden 
voor mannen en vrouwen in verband met 
Ph.D.-posten in het kader van het zevende 
kaderprogramma. Om de aanstelling van 
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vrouwelijke voor een Ph.D.-titel studerende 
onderzoekers aantrekkelijker te maken, 
wordt een gemeenschappelijk Europees 
zwangerschapsfonds opgericht dat ervoor 
moet zorgen dat de onderzoeksinstelling die 
personeel aanneemt geen kosten heeft bij 
zwangerschap van een vrouwelijke 
onderzoeksmedewerker.

Motivering

In sommige landen geven onderzoeksinstellingen er de voorkeur aan jonge mannen voor 
projecten in te schakelen omdat deze bij zwangerschap zelf de kosten moeten dragen.


