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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 forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 12

(12) Rammeprogrammet og 
særprogrammerne bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt for at give mulighed 
for tilpasninger.

(12) Rammeprogrammet og 
særprogrammerne bør overvåges og 
evalueres regelmæssigt for at give mulighed 
for tilpasninger. Om muligt undersøger 
evalueringsrapporterne kønsdimensionen i 
programaktiviteterne.

Begrundelse

Kønsdimensionen i aktiviteterne bør evalueres, hvor dette er muligt, idet der tages højde for 
det specifikke i visse aktioner, der er fastlagt inden for rammeprogrammet.

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 2

2. Rammeprogrammet har til formål at 
styrke den konkurrence- og innovationsevne, 
som Fællesskabet har i sin egenskab af et 
avanceret vidensamfund, hvor bæredygtig 
udvikling er baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og en social 
markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 
og et højt niveau for beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten.

2. Rammeprogrammet har til formål at 
styrke den konkurrence- og innovationsevne, 
som Fællesskabet har i sin egenskab af et 
avanceret vidensamfund, hvor bæredygtig 
udvikling er baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og en social 
markedsøkonomi, der respekterer 
ligestilling mellem kønnene, med høj 
konkurrenceevne og et højt niveau for 
beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten.

Begrundelse

Rammeprogrammet er underlagt EU's afgørelser om ligestilling og integration af 
  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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ligestillingsaspektet som fastlagt i Amsterdam-traktaten og Kommissionens arbejdsprogram 
for ligestilling mellem mænd og kvinder. 

Ændringsforslag 3
Artikel 6, stk. 3

3. Støtten skal være fuldt ud i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
statsstøttebestemmelser og de dertil knyttede 
instrumenter.

3. Støtten skal være fuldt ud i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
statsstøttebestemmelser og de dertil knyttede 
instrumenter. Fællesskabets bestemmelser 
vedrørende offentlighedens adgang til 
information, gennemskuelighed og 
integration af ligestillingsaspektet tages 
med i betragtning i hele programmet.

Begrundelse

En klar forbindelse til de gældende bestemmelser på fællesskabsplan vedrørende ligestilling 
mellem kønnene, for så vidt angår vilkårene for ydelse af støtte, gør det muligt at indføje 
kønsdimensionen i den generelle metodologiske fremgangsmåde i programmet.

Ændringsforslag 4
Artikel 8, stk. 2, afsnit 1

2. Der foretages midtvejs- og 
slutevalueringer af rammeprogrammet og 
særprogrammerne, i hvilke bl.a. relevans, 
kohærens og synergieffekter, effektivitet, 
nyttevirkning, bæredygtighed og 
anvendelighed undersøges.

2. Der foretages midtvejs- og 
slutevalueringer af rammeprogrammet og 
særprogrammerne, i hvilke bl.a. relevans, 
kohærens og synergieffekter, effektivitet, 
nyttevirkning, bæredygtighed og 
anvendelighed undersøges. Om muligt 
undersøger sådanne evalueringer 
kønsdimensionen i programaktiviteterne.

Begrundelse

Evaluering af kønsdimensionen er en måde at sikre lige muligheder for støtte til mænd og 
kvinder.

Ændringsforslag 5
Artikel 10, stk. 2, litra d

d) iværksætterånd og innovationskultur d) iværksætterånd og innovationskultur, 
under hensyn til kønsdimensionen 
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Ændringsforslag 6
Artikel 26, stk. 2, litra c

c) udvikling af et inklusivt 
informationssamfund, mere effektive og 
gunstige tjenester på områder af offentlig 
interesse og forbedring af livskvaliteten.

c) udvikling af et inklusivt 
informationssamfund, mere effektive og 
gunstige tjenester på områder af offentlig 
interesse og forbedring af livskvaliteten, 
under hensyn til kønsdimensionen.

Ændringsforslag 7
Artikel 27, litra b

b) at forbedre betingelserne for udvikling af 
digitalt indhold med hovedvægt på 
flersprogethed og kulturel mangfoldighed

b) at forbedre betingelserne for udvikling af 
digitalt indhold med hovedvægt på 
flersprogethed, ligestilling mellem kønnene
og kulturel mangfoldighed

Begrundelse

Vedrørende udvikling af digitalt indhold bør der tillige lægges vægt på ligestilling mellem 
kønnene, da brugbarhed har en kønsdimension.

Ændringsforslag 8
Artikel 28, litra a

a) at fremme innovation inden for processer, 
tjenester og produkter gennem IKT, særlig i 
SMV'er og hos offentlige myndigheder, 
under hensyn til de nødvendige 
kvalifikationskrav

a) at fremme innovation inden for processer, 
tjenester og produkter gennem IKT, særlig i 
SMV'er og hos offentlige myndigheder, 
under hensyn til de nødvendige 
kvalifikationskrav og den digitale kløft 
mellem mænd og kvinder

Begrundelse

Kvinders adgang til IKT er stadig problematisk, især på arbejdsmarkedet og i særdeleshed 
hvad angår SMV'er.

Ændringsforslag 9
Artikel 38, litra c
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c) At fjerne ikke-teknologiske hindringer for 
effektive og intelligente energiproduktions-
og energiforbrugsmønstre ved at fremme 
opbygning af institutionel kapacitet, 
herunder på lokalt og regionalt niveau, ved 
at højne informationsniveauet, bl.a. gennem 
uddannelsessystemet, ved at fremme 
udveksling af erfaringer og knowhow blandt 
de vigtigste aktører og blandt erhvervslivet 
og borgerne generelt og ved at tilskynde til 
udbredelse af bedste praksis og de bedst 
tilgængelige teknologier, særlig gennem 
foranstaltninger på fællesskabsplan.

c) At fjerne ikke-teknologiske hindringer for 
effektive og intelligente energiproduktions-
og energiforbrugsmønstre ved at fremme 
opbygning af institutionel kapacitet, 
herunder på lokalt og regionalt niveau, ved 
at højne informationsniveauet og ved at tage 
hensyn til kønsdimensionen, bl.a. gennem 
uddannelsessystemet, ved at fremme 
udveksling af erfaringer og knowhow blandt 
de vigtigste aktører og blandt erhvervslivet 
og borgerne generelt og ved at tilskynde til 
udbredelse af bedste praksis og de bedst 
tilgængelige teknologier, særlig gennem 
foranstaltninger på fællesskabsplan.


