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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 12

(12) Rámcový program a specifické 
programy by měly být pravidelně sledovány 
a hodnoceny za účelem jejich případných 
úprav.

(12) Rámcový program a specifické 
programy by měly být pravidelně sledovány 
a hodnoceny za účelem jejich případných 
úprav. Hodnotící zprávy posoudí 
uplatňování hlediska rovnosti pohlaví v 
činnostech, které jsou naplánovány v 
programu, všude, kde to je možné. 

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti některých akcí plánovaných v rámcovém programu by se mělo 
hledisko rovnosti pohlaví v souvislosti s činnostmi hodnotit všude, kde to je možné.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odst. 2

2. Rámcový program přispěje ke 
konkurenceschopnosti a inovativnímu 
potenciálu Společenství jako pokročilé 
znalostní společnosti s udržitelným 
rozvojem na základě vyváženého 
hospodářského růstu a s vysoce 
konkurenceschopným sociálně tržním 
hospodářstvím s vysokou úrovní ochrany 
a zlepšením kvality životního prostředí. 

2. Rámcový program přispěje ke 
konkurenceschopnosti a inovativnímu 
potenciálu Společenství jako pokročilé 
znalostní společnosti s udržitelným 
rozvojem na základě vyváženého 
hospodářského růstu a s vysoce 
konkurenceschopným sociálně tržním 
hospodářstvím, které dbá na rovnost 
pohlaví, s vysokou úrovní ochrany 
a zlepšením kvality životního prostředí. 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

Rámcový program vychází z rozhodnutí EU o rovnosti pohlaví a zahrnutí hlediska rovnosti 
pohlaví, jak stanoví Amsterdamská smlouva a pracovní program Komise zaměřený na otázku 
rovnosti pohlaví. 

Pozměňovací návrh 3
Čl. 6 odst. 3

3. Poskytování finančních prostředků musí 
zcela splňovat pravidla Společenství týkající 
se státní podpory a vyhovovat souvisejícím 
nástrojům. 

3. Poskytování finančních prostředků musí 
zcela splňovat pravidla Společenství týkající 
se státní podpory a vyhovovat souvisejícím 
nástrojům. V celém programu je třeba brát 
ohled na předpisy Společenství týkající se 
přístupu veřejnosti k informacím, 
průhlednosti a uplatňování hlediska 
rovnosti pohlaví.  

Odůvodnění
Jasná vazba na stávající předpisy na úrovni Společenství, která se týkají rovnosti pohlaví v 
souvislosti s podmínkami pro udělení příspěvků, umožňuje zahrnout hledisko rovnosti pohlaví
do obecného metodologického přístupu programu. 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1

2. Rámcový program a jeho specifické 
programy podléhají průběžnému 
a závěrečnému hodnocení, jehož předmětem 
bude např. případnost, provázanost 
a synergie, účinnost, úspornost, udržitelnost 
a účelnost.

2. Rámcový program a jeho specifické 
programy podléhají průběžnému 
a závěrečnému hodnocení, jehož předmětem 
bude např. případnost, provázanost 
a synergie, účinnost, úspornost, udržitelnost 
a účelnost. Hodnotící zprávy posoudí 
uplatňování hlediska rovnosti pohlaví v 
činnostech, které jsou naplánovány v 
programu, všude, kde to je možné

Odůvodnění

Hodnocení hlediska rovnosti pohlaví je prostředkem k zajištění rovných příležitostí pro muže 
a ženy při financování.
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Pozměňovací návrh 5
Čl. 10 odst. 2 písm. d)

d) kulturu podnikavosti a inovací; d) kulturu podnikavosti a inovací a brát 
přitom v úvahu hledisko rovnosti pohlaví;

Pozměňovací návrh 6
Čl. 26 odst. 2 písm. c)

c) vývoj informační společnosti přístupné 
všem, úspornějších a účinnějších služeb 
v oblastech veřejného zájmu a zlepšení 
kvality života.

c) vývoj informační společnosti přístupné 
všem, úspornějších a účinnějších služeb 
v oblastech veřejného zájmu a zlepšení 
kvality života a brát přitom v úvahu 
hledisko rovnosti pohlaví. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 27 písm. b)

b) zlepšování podmínek pro vývoj 
digitálního obsahu se zvláštním důrazem na 
mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost;

b) zlepšování podmínek pro vývoj 
digitálního obsahu se zvláštním důrazem na 
mnohojazyčnost, rovnost pohlaví a kulturní 
rozmanitost;

Odůvodnění

Při vývoji digitálního obsahu je třeba zdůraznit rovnost pohlaví, protože použitelnost souvisí s 
rovností pohlaví. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 28 písm. a)

a) podporu inovací v postupech, službách 
a produktech umožňovaných informačními 
a komunikačními technologiemi, zejména 
v malých a středních podnicích a veřejných 
službách, při zohlednění nezbytných 
požadavků na příslušné schopnosti; 

a) podporu inovací v postupech, službách 
a produktech umožňovaných informačními 
a komunikačními technologiemi, zejména 
v malých a středních podnicích a veřejných 
službách, při zohlednění nezbytných 
požadavků na příslušné schopnosti a rozdílů 
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ve znalostech digitální technologie mezi 
muži a ženami; 

Odůvodnění

Přístup žen k IKT je nadále problematický, zejména na trhu pracovních sil, kde se to týká
především malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 38 písm. c)

c) podporou institučního budování kapacit, 
a to rovněž na místní a regionální úrovni, 
zvyšováním povědomí, především 
prostřednictvím vzdělávacího systému, 
povzbuzováním výměny zkušeností a know-
how mezi hlavními zúčastněnými činiteli, 
podniky a občany všeobecně 
a podněcováním šíření nejlepší praxe 
a nejlepších dostupných technologií 
a především prostřednictvím podpory na 
úrovni Společenství odstranit překážky pro 
účinné a inteligentní způsoby výroby 
a spotřeby energie, jež nejsou 
technologického rázu. 

c) podporou institučního budování kapacit, 
a to rovněž na místní a regionální úrovni, 
zvyšováním povědomí a zohledněním 
rovnosti pohlaví především prostřednictvím 
vzdělávacího systému, povzbuzováním 
výměny zkušeností a know-how mezi 
hlavními zúčastněnými činiteli, podniky 
a občany všeobecně a podněcováním šíření 
nejlepší praxe a nejlepších dostupných 
technologií a především prostřednictvím 
podpory na úrovni Společenství odstranit 
překážky pro účinné a inteligentní způsoby 
výroby a spotřeby energie, jež nejsou 
technologického rázu. 


