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BEKNOPTE MOTIVERING

Het zevende kaderprogramma (2007-2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten 
op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie past in de 
geïntegreerde strategie ter versterking van de menselijke hulpbronnen op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling in de Europese Unie.

Wat het beginsel van gelijkgerechtigdheid van mannen en vrouwen in het onderhavige advies 
betreft, wijst de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees 
Parlement erop dat de potentiële inbreng van de vrouwen in de wetenschappelijke disciplines 
nog onvoldoende geëxploiteerd en niet op zijn juiste waarde geschat wordt en dringt zij aan 
op concretere acties om die achterstand in te halen. In het merendeel van de EU-lidstaten is 
het aantal vrouwen met een academische titel naar verhouding groter dan het aantal mannen
met een academische titel. Ondanks dit succes van de vrouwen op onderwijsvlak blijft de 
arbeidsmarkt zowel in de wetenschappelijke sector als in de besluitvormingsorganen van de 
sector echter beheerst door de mannen en vormen vrouwelijke werknemers de minderheid. 
Het kaderprogramma moet daar verandering in brengen, enerzijds door de wetenschappelijke 
studierichtingen te promoten en vooral de vrouwelijke studenten te stimuleren om voor een 
wetenschappelijke en technologische studie te kiezen, en anderzijds ervoor te zorgen dat de 
vrouwen op dezelfde voorwaarden als hun mannelijke collega's op alle niveaus in alle 
wetenschappelijke disciplines aan de slag kunnen.

Daarom is het nodig dat bij de onderzoeksactiviteiten in het kader van dit programma een 
aantal fundamentele ethische beginselen worden geëerbiedigd, inclusief die welke verankerd 
zijn in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, zoals het recht op 
menselijke integriteit, de gelijkheid van mannen en vrouwen of het combineren van werk en 
gezin.

Het kaderprogramma is gestructureerd volgens vier types van activiteiten. Een daarvan, 
"Mensen" genaamd, ondersteunt de opleiding en de loopbaanontwikkeling van de individuele 
onderzoeksters en onderzoekers. In het onderhavige advies wordt onderstreept dat het van 
primordiaal belang is dat het programma "Mensen" gericht is op het garanderen van de gender 
mainstreaming, zodat terdege rekening wordt gehouden met het beginsel van de 
gendergelijkheid, bijvoorbeeld door de oprichting van bedrijven door vrouwen en het 
vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen. Bovendien wordt erop aangedrongen dat voor  
deze initiatieven voldoende middelen worden vrijgemaakt.

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:

Ontwerpwetgevingsresolutie
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Het kaderprogramma is gestructureerd 
volgens vier types van activiteiten: 
transnationale samenwerking inzake 
beleidsgedefinieerde thema's 
(“Samenwerking”), door onderzoekers 
aangestuurd onderzoek op basis van het 
initiatief van de onderzoekswereld 
(“Ideeën”), ondersteuning van opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers 
(“Mensen”) en ondersteuning van 
onderzoekscapaciteiten (“Capaciteiten”). De 
activiteiten op grond van "Mensen" met 
betrekking tot de acties onder contract 
moeten bij dit specifieke programma worden 
uitgevoerd.

(2) Het kaderprogramma is gestructureerd 
volgens vier types van activiteiten: 
transnationale samenwerking inzake 
beleidsgedefinieerde thema's 
(“Samenwerking”), door onderzoeksters en 
onderzoekers aangestuurd onderzoek op 
basis van het initiatief van de 
onderzoekswereld (“Ideeën”), ondersteuning 
van opleiding en loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers (“Mensen”) en ondersteuning 
van onderzoekscapaciteiten (“Capaciteiten”). 
De activiteiten op grond van "Mensen" met 
betrekking tot de acties onder contract 
moeten bij dit specifieke programma worden 
uitgevoerd.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de gender mainstreaming op het oog heeft, moet 
waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel gericht zijn op 
mannen als op vrouwen.

Amendement 2
Overweging 7

(7) De internationale dimensie is een 
fundamentele component van human 
resources in onderzoek en ontwikkeling in 
Europa. Overeenkomstig artikel 170 van het 
Verdrag staat dit specifieke programma open 
voor de deelname van landen die met het 
oog hierop overeenkomsten hebben gesloten 
en staat het, op basis van wederzijds 
voordeel, eveneens open voor deelname op 
projectniveau van entiteiten uit derde landen 
en internationale organisaties voor 
wetenschappelijke samenwerking. 

(7) De internationale dimensie is een 
fundamentele component van human 
resources in onderzoek en ontwikkeling in 
Europa. Overeenkomstig artikel 170 van het 
Verdrag staat dit specifieke programma open 
voor de deelname van landen die met het 
oog hierop overeenkomsten hebben gesloten 
en staat het, op basis van wederzijds 
voordeel, eveneens open voor deelname op 
projectniveau van entiteiten uit derde landen 
en internationale organisaties voor 
wetenschappelijke samenwerking. 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Bovendien staan alle acties alsmede 
specifieke acties in dit specifieke 
programma open voor deelname van 
individuele onderzoekers uit derde landen.

Bovendien staan alle acties alsmede 
specifieke acties in dit specifieke 
programma open voor deelname van 
individuele onderzoeksters en onderzoekers 
uit derde landen.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de gender mainstreaming op het oog heeft, moet 
waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel gericht zijn op 
mannen als op vrouwen.

Amendement 3
Overweging 8

(8) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 
respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

(8) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 
respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, zoals 
bijvoorbeeld de menselijke integriteit, de 
gelijkheid van mannen en vrouwen of het 
combineren van gezins- en beroepsleven.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de gender mainstreaming op het oog heeft, moet 
waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel gericht zijn op 
mannen als op vrouwen.

Amendement 4
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Het kaderprogramma zou ertoe 
moeten bijdragen de wetenschappelijke 
studierichtingen te promoten en vooral de 
aanwezigheid van vrouwen in de 
wetenschappelijke en technologische 
disciplines te stimuleren.
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Motivering

Er zijn maatregelen nodig op alle niveaus van het onderzoek (studie, loopbaan, enz.) om te 
komen tot een effectief beleid van gelijke toegang en van gelijke kansen in de 
onderzoekssector. Het amendement houdt ook verband met de door de rapporteur voor advies 
voorgestelde nieuwe overweging 13 bis.

Amendement 5
Overweging 13

(13) Bij de uitvoering van dit programma 
wordt de nodige aandacht besteed aan 
gender mainstreaming alsmede aan onder 
meer de arbeidsvoorwaarden, de 
transparantie van het rekruteringsproces en 
de loopbaanontwikkeling betreffende de 
onderzoekers die worden gerekruteerd voor 
projecten en programma's welke 
gefinancierd worden uit hoofde van de acties 
van dit programma, waarvoor de 
Aanbeveling van de Commissie van 11 
maart 2005 betreffende het Europese 
Handvest voor Onderzoekers en betreffende 
een Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers  een referentiekader biedt.

(13) Bij de uitvoering van dit programma 
wordt de nodige aandacht besteed aan en 
adequate financiële middelen uitgetrokken 
voor gender mainstreaming, alsmede aan 
onder meer de arbeidsvoorwaarden, de 
transparantie van het rekruteringsproces en 
de loopbaanontwikkeling betreffende de 
onderzoeksters en de onderzoekers die 
worden gerekruteerd voor projecten en 
programma's welke gefinancierd worden uit 
hoofde van de acties van dit programma, 
waarvoor de Aanbeveling van de Commissie 
van 11 maart 2005 betreffende het Europese 
Handvest voor Onderzoekers en betreffende 
een Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoeksters en Onderzoekers een 
referentiekader biedt.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen en moeten hiervoor passende financiële middelen 
worden uitgetrokken.

Amendement 6
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) In de meeste Europese landen is 
het aantal vrouwen met een universitaire 
titel naar verhouding kleiner dat het aantal 
mannen met een universitaire titel. Toch 
blijft de arbeidsmarkt in de 
wetenschappelijke sector gedomineerd 
worden door de mannen: de genderkloof 
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tussen vrouwen en mannen in de 
leeftijdsgroep tussen 20 en 24 jaar die een 
hogere studie hebben voltooid bedroeg 5 
punten in 2004(1). Het is dan ook 
noodzakelijk dat alles in het werk wordt 
gesteld om, behalve in uitzonderlijke 
gevallen, in de onderzoekssector de 
aanwezigheid van vrouwen op alle niveaus 
te bevorderen, in de geest van de gender 
mainstreaming.
_____________

(1) Verslag van de Commissie aan de Raad, 
het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's over de gelijkheid 
van vrouwen en mannen 2005 
(COM(2005)0044).

Motivering

De aanwezigheid van vrouwen op alle niveaus in de onderzoekssector moet dringend worden 
bevorderd, rekening houdend met het feit dat het op sommige gebieden wegens het geringe 
percentage vrouwen nog steeds niet mogelijk is een strikt gelijkekansenbeleid toe te passen.

Amendement 7
Overweging 14

(14) Dit programma is in overeenstemming 
met en onderbouwt de verdere ontwikkeling 
en uitvoering van de geïntegreerde strategie 
inzake human resources in onderzoek en 
ontwikkeling in Europa op basis van de 
Mededelingen “Een mobiliteitsstrategie voor 
de EOR”  en “Onderzoekers in de Europese 
onderzoekruimte: een beroep, meerdere 
loopbanen”  , en houdt rekening met de 
conclusies van de Raad inzake human 
resources in O&O van 18 april 2005  ,

(14) Dit programma is in overeenstemming 
met en onderbouwt de verdere ontwikkeling 
en uitvoering van de geïntegreerde strategie 
inzake human resources in onderzoek en 
ontwikkeling in Europa op basis van de 
Mededelingen “Een mobiliteitsstrategie voor 
de EOR”, waarin met betrekking tot het 
beginsel van gelijkheid van vrouwen en 
mannen uitdrukkelijk wordt gezegd dat in 
Europa de potentiële inbreng van de 
vrouwen in de wetenschappelijke 
disciplines ondergewaardeerd en 
onvoldoende geëxploiteerd wordt, en 
“Onderzoekers in de Europese 
onderzoekruimte: een beroep, meerdere 
loopbanen”  , en houdt rekening met de 
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conclusies van de Raad inzake human 
resources in O&O van 18 april 2005  ,

Motivering

Dit amendement heeft als doel het programma concreet te richten zodat de lacunes van de 
Mobiliteitsstrategie voor de Europese Onderzoeksruimte worden opgevuld.

Amendement 8
Artikel 2, alinea 1

Het specifieke programma ondersteunt de 
activiteiten voor "Mensen" om kwantitatief 
en kwalitatief het menselijk potentieel in 
onderzoek en technologie in Europa te 
versterken. De “Marie Curie-acties” 
genoemde activiteiten ter ondersteuning van 
de opleiding en loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers worden versterkt, met een 
betere focus op sleutelaspecten van 
vaardigheden en loopbaanontwikkeling en 
versterkte koppelingen met nationale 
systemen.

Het specifieke programma ondersteunt de 
activiteiten voor "Mensen" om kwantitatief 
en kwalitatief het menselijk potentieel te 
versterken en mannen en vrouwen gelijke 
toegang te verzekeren tot onderzoek en 
technologie in Europa. De “Marie Curie-
acties” genoemde activiteiten ter 
ondersteuning van de opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoeksters 
en onderzoekers worden versterkt, met een 
betere focus op sleutelaspecten van 
vaardigheden en loopbaanontwikkeling en 
versterkte koppelingen met nationale 
systemen.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen.

Amendement 9
Artikel 6, lid 3

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria hebben 
betrekking op de beoordeling van 
kwalitatieve aspecten van de 
voorstelindieners 
(onderzoekers/organisaties) en hun 
potentieel voor verdere vooruitgang, 

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria hebben 
betrekking op de beoordeling van 
kwalitatieve aspecten van de 
voorstelindieners 
(onderzoekers/organisaties) en hun 
potentieel voor verdere vooruitgang, 
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inclusief in voorkomend geval hun 
uitvoeringscapaciteit; de kwaliteit van de 
voorgestelde activiteit in termen van 
wetenschappelijke opleiding en/of 
overdracht van kennis; de communautaire 
toegevoegde waarde en het structurerend 
effect van de voorgestelde activiteit in 
termen van bijdrage tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het specifieke 
programma en het werkprogramma. Deze 
criteria en alle wegingen en drempels 
kunnen worden gespecificeerd of aangevuld 
in het werkprogramma.

inclusief in voorkomend geval hun 
uitvoeringscapaciteit; de kwaliteit van de 
voorgestelde activiteit in termen van 
wetenschappelijke opleiding en/of 
overdracht van kennis; de communautaire 
toegevoegde waarde en het structurerend 
effect van de voorgestelde activiteit in 
termen van bijdrage tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het specifieke 
programma en het werkprogramma, en de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze 
criteria en alle wegingen en drempels 
kunnen worden gespecificeerd of aangevuld 
in het werkprogramma.

Motivering

Ter wille van de coherentie met overweging 13 van het Commissievoorstel.

Amendement 10
Bijlage, Inleiding, alinea 1

Een van de concurrentievoordelen in 
wetenschap en technologie is de kwantiteit 
en kwaliteit van menselijk potentieel. 
Aangezien de beschikbaarheid daarvan een 
eerste vereiste is om de capaciteit en de 
prestaties van Europa op het gebied van 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
te verhogen en de Europese 
onderzoeksruimte te consolideren en verder 
te ontwikkelen, bestaat de strategische opzet 
van dit programma erin Europa 
aantrekkelijker te maken voor onderzoekers. 
Dit doel moet worden bereikt door in heel 
Europa te streven naar sterke structurerende 
effecten op organisatie, prestatie en kwaliteit 
van de onderzoeksopleiding, de actieve 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers, 
kennisdeling door onderzoekers van 
verschillende sectoren en 
onderzoeksinstellingen en een sterke 
deelname van vrouwen aan onderzoek en 
ontwikkeling.

Een van de concurrentievoordelen in 
wetenschap en technologie is de kwantiteit 
en kwaliteit van menselijk potentieel. 
Aangezien de beschikbaarheid daarvan een 
eerste vereiste is om de capaciteit en de 
prestaties van Europa op het gebied van 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
te verhogen en de Europese 
onderzoeksruimte te consolideren en verder 
te ontwikkelen, bestaat de strategische opzet 
van dit programma erin Europa 
aantrekkelijker te maken voor 
onderzoeksters en onderzoekers. Dit doel
moet worden bereikt door in heel Europa te 
streven naar sterke structurerende effecten 
op organisatie, prestatie en kwaliteit van de 
onderzoeksopleiding, de actieve 
loopbaanontwikkeling van onderzoeksters 
en onderzoekers, kennisdeling door 
onderzoeksters en onderzoekers van 
verschillende sectoren en 
onderzoeksinstellingen en een sterke 
deelname van vrouwen aan onderzoek en 
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ontwikkeling door het combineren van 
gezins- en beroepsleven te bevorderen. 

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen.

Amendement 11
Bijlage, Inleiding, alinea 2

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket “Marie Curie-acties” die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de “Marie Curie-acties” 
heen. 

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket “Marie Curie-acties” die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoeksters en onderzoekers in alle 
stadia van hun loopbaan, van initiële 
onderzoeksopleiding tot 
loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden 
overeenkomstig het beginsel van de 
gendergelijkheid lopen als een rode draad 
door de “Marie Curie-acties” heen. 

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen. 

Amendement 12
Bijlage, Inleiding, alinea 4

Een sterke deelname van bedrijven, inclusief 
KMO’s, wordt als een wezenlijke 
toegevoegde waarde voor dit programma 
beschouwd. Met de “Marie Curie-acties” 
moeten het bedrijfsleven en de academische 
wereld worden aangezet tot meer 

Een sterke deelname van bedrijven, inclusief 
KMO’s, wordt als een wezenlijke 
toegevoegde waarde voor dit programma 
beschouwd. Met de “Marie Curie-acties” 
moeten het bedrijfsleven en de academische 
wereld worden aangezet tot meer 
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samenwerking op het gebied van 
onderzoeksopleiding, loopbaanontwikkeling 
en kennisdeling. Voor 
samenwerkingstrajecten en partnerschappen 
tussen de industrie en de academische 
wereld is een specifieke actie opgezet.

samenwerking op het gebied van 
onderzoeksopleiding, loopbaanontwikkeling 
en kennisdeling. Voor 
samenwerkingstrajecten en partnerschappen 
tussen de industrie en de academische 
wereld is een specifieke actie opgezet met 
als doel de oprichting van bedrijven door 
vrouwen te bevorderen en het vrouwelijk 
ondernemerschap aan te moedigen.

Motivering

De digitale kloof is vooral voelbaar in het MKB, met alle nadelige gevolgen van dien voor het 
concurrentievermogen van deze categorie ondernemingen die veel vrouwen tewerkstelt. Bij de 
uitvoering van het programma moet aan dit probleem bijzondere aandacht worden besteed.

Amendement 13
Bijlage, Inleiding, alinea 5

Met het oog op de internationale dimensie –
een van de bepalende factoren voor het 
menselijk potentieel in de Europese 
OTO-sector – wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, 
de versterking en verrijking van de 
internationale samenwerking tussen 
onderzoekers en het aantrekken van 
getalenteerde onderzoekers naar Europa. 
Maatregelen ter bevordering van de 
internationale dimensie worden 
ondergebracht in alle “Marie Curie-acties” 
en daarnaast ook in op zichzelf staande 
acties. 

Met het oog op de internationale dimensie –
een van de bepalende factoren voor het 
menselijk potentieel in de Europese 
OTO-sector – wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, 
de versterking en verrijking van de 
internationale samenwerking tussen
onderzoeksters en onderzoekers en het 
aantrekken van getalenteerde onderzoeksters 
en onderzoekers naar Europa. Maatregelen 
ter bevordering van de internationale 
dimensie worden ondergebracht in alle 
“Marie Curie-acties” en daarnaast ook in op 
zichzelf staande acties. 

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen. 

Amendement 14
Bijlage, Inleiding, alinea 6
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Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle “Marie 
Curie-acties” en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %). Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
onderzoekers een goed evenwicht tussen 
werk en privé-leven kunnen bereiken en na 
een onderbreking hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. Verder zal in dit specifiek 
programma aandacht worden besteed aan de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het onderzoek en de 
potentiële toepassingen ervan, en aan de 
sociaal-economische effecten van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose. 

Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle “Marie 
Curie-acties” en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %). Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
onderzoeksters en onderzoekers een goed 
evenwicht tussen werk en privé-leven 
kunnen bereiken en na een onderbreking hun
onderzoekscarrière kunnen hervatten, 
waarbij eveneens rekening moet worden 
gehouden met de demografische 
veranderingen. Verder zal in dit specifiek 
programma aandacht worden besteed aan de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het onderzoek en de 
potentiële toepassingen ervan, en aan de 
sociaal-economische effecten van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose. 

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen. 

Amendement 15
Bijlage, Inleiding, alinea 7

Met het oog op de optimale benutting van de 
mogelijkheden om Europa aantrekkelijker te 
maken voor onderzoekers, wordt in het 
kader van de “Marie Curie-acties” gestreefd 
naar concrete synergieën met andere acties 
van het gemeenschappelijk 
onderzoeksbeleid en met ander EU-beleid, 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
cohesie en werkgelegenheid. Ook met acties 
op nationaal en internationaal niveau wordt 

Met het oog op de optimale benutting van de 
mogelijkheden om Europa aantrekkelijker te 
maken voor onderzoeksters en 
onderzoekers, wordt in het kader van de 
“Marie Curie-acties” gestreefd naar concrete 
synergieën met andere acties van het 
gemeenschappelijk onderzoeksbeleid en met 
ander EU-beleid, waarbij gender 
mainstreaming wordt gewaarborgd, 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
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synergie nagestreefd. cohesie en werkgelegenheid. Ook met acties 
op nationaal en internationaal niveau wordt 
synergie nagestreefd.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen. 

Amendement 16
Bijlage, Activiteiten, Initiële opleiding van onderzoekers, alinea 1

Steun in het kader van deze actie is bestemd 
voor de initiële opleiding van onderzoekers, 
over het algemeen voor de eerste vier jaar 
van hun loopbaan plus één aanvullend jaar, 
indien dat nodig is voor het afmaken van de 
initiële opleiding. Door middel van een 
transnationaal netwerkmechanisme moet een 
substantieel deel van de kwalitatief 
hoogstaande capaciteit op het gebied van 
initiële onderzoeksopleiding die in de 
openbare en de particuliere sector in de 
lidstaten en de geassocieerde landen 
voorhanden is, worden gestructureerd met 
als doel de carrièreperspectieven van 
onderzoekers in beide sectoren te vergroten, 
waardoor een onderzoeksloopbaan meteen 
ook aantrekkelijker wordt voor jonge 
onderzoekers.

Steun in het kader van deze actie is bestemd 
voor de initiële opleiding van onderzoekers, 
over het algemeen voor de eerste vier jaar 
van hun loopbaan plus één aanvullend jaar, 
indien dat nodig is voor het afmaken van de 
initiële opleiding. Hierbij wordt gestreefd 
naar een evenwichtige deelneming van 
mannen en vrouwen. Door middel van een 
transnationaal netwerkmechanisme moet een 
substantieel deel van de kwalitatief 
hoogstaande capaciteit op het gebied van 
initiële onderzoeksopleiding die in de 
openbare en de particuliere sector in de 
lidstaten en de geassocieerde landen 
voorhanden is, worden gestructureerd met 
als doel de carrièreperspectieven van 
onderzoekers in beide sectoren te vergroten, 
waardoor een onderzoeksloopbaan meteen 
ook aantrekkelijker wordt voor jonge 
onderzoekers.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen. 

Amendement 17
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Bijlage, Activiteiten, Permanente opleiding en loopbaanontwikkeling, alinea 1

Deze actie is gericht op ervaren 
onderzoekers in verschillende fasen van hun 
loopbaan en heeft tot doel de diversificatie 
van de bekwaamheden van deze 
onderzoekers te stimuleren door hun de 
mogelijkheid te bieden multi- of 
interdisciplinaire vaardigheden te verwerven 
of intersectorale ervaring op te doen. Het 
doel is onderzoekers te ondersteunen om een 
leidende, onafhankelijke positie 
(bijvoorbeeld als hoofdonderzoeker, 
hoogleraar of een andere senior-functie in de 
onderwijs- of de bedrijfswereld) te bereiken 
en/of te versterken. Steun in het kader van 
deze actie wordt tevens gebruikt om 
onderzoekers te helpen na een onderbreking 
hun onderzoekscarrière te hervatten of om 
hen na een mobiliteitservaring te 
(her)integreren in een onderzoekscarrière in 
lidstaten of geassocieerde landen, met 
inbegrip van hun land van herkomst.

Deze actie is gericht op ervaren 
onderzoekers in verschillende fasen van hun 
loopbaan en heeft tot doel de diversificatie 
van de bekwaamheden van deze 
onderzoekers te stimuleren door hun de 
mogelijkheid te bieden multi- of 
interdisciplinaire vaardigheden te verwerven 
of intersectorale ervaring op te doen. Het 
doel is onderzoekers te ondersteunen om een 
leidende, onafhankelijke positie 
(bijvoorbeeld als hoofdonderzoeker, 
hoogleraar of een andere senior-functie in de 
onderwijs- of de bedrijfswereld) te bereiken 
en/of te versterken. Steun in het kader van 
deze actie wordt tevens gebruikt om 
onderzoekers te helpen na een onderbreking 
hun onderzoekscarrière te hervatten of om 
hen na een mobiliteitservaring te 
(her)integreren in een onderzoekscarrière in 
lidstaten of geassocieerde landen, met 
inbegrip van hun land van herkomst, opdat 
zij gezins- en beroepsleven zouden kunnen 
combineren. Hierbij moet ook rekening 
gehouden worden met de demografische 
veranderingen.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen. 

Amendement 18
Bijlage, Activiteiten, Permanente opleiding en loopbaanontwikkeling, alinea 2

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
ten minste vier jaar voltijdse
onderzoekservaring hebben; aangezien de 
actie gericht is op permanente opleiding en 
loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
ten minste vier jaar (schrapping) 
onderzoekservaring hebben; aangezien de 
actie gericht is op permanente opleiding en 
loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 
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ervaring zullen kunnen voorleggen. ervaring zullen kunnen voorleggen. 

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst kan discriminatie voor gevolg hebben, hetgeen zou 
indruisen tegen alle beleidsmaatregelen die erop gericht zijn gezins- en beroepsleven met 
elkaar te verzoenen.

Amendement 19
Bijlage, Activiteiten, Specifieke acties, alinea 1

Ter ondersteuning van de totstandbrenging 
van een echte Europese arbeidsmarkt voor 
onderzoekers moet een samenhangend 
geheel aan begeleidende acties ten uitvoer 
worden gelegd om belemmeringen voor 
mobiliteit op te heffen en de 
carrièreperspectieven van onderzoekers in 
Europa te verbeteren. Deze acties hebben 
vooral tot doel de stakeholders en het grote 
publiek, mede via de toekenning van “Marie 
Curie”-prijzen, voor te lichten, de acties op 
lidstaatniveau te ondersteunen en de acties 
van de Gemeenschap aan te vullen.

Ter ondersteuning van de totstandbrenging
van een echte Europese arbeidsmarkt voor 
onderzoeksters en onderzoekers moet een 
samenhangend geheel aan begeleidende 
acties ten uitvoer worden gelegd om 
belemmeringen voor mobiliteit op te heffen, 
de carrièreperspectieven van onderzoekers in 
Europa te verbeteren en gezins- en 
beroepsleven beter te kunnen combineren. 
Deze acties hebben vooral tot doel de 
stakeholders en het grote publiek, mede via 
de toekenning van “Marie Curie”-prijzen, 
voor te lichten, de acties op lidstaatniveau te 
ondersteunen en de acties van de 
Gemeenschap aan te vullen.

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie de nodige aandacht wenst te besteden aan gender 
mainstreaming moet waar nodig uitdrukkelijk worden gespecificeerd dat de activiteiten zowel 
gericht zijn op mannen als op vrouwen. 


