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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 12

(12) Raamprogrammi ja eriprogramme 
tuleks nende kohandamiseks korrapäraselt 
kontrollida ja hinnata.

(12) Raamprogrammi ja eriprogramme 
tuleks nende kohandamiseks korrapäraselt 
kontrollida ja hinnata. Võimaluse korral 
käsitletakse hindamisaruannetes 
programmi meetmete soolist mõõdet.

Justification

The gender dimension of activities ought to be assessed where possible, taking into account 
the specificity of some actions foreseen within the framework programme.

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõige 2

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 
arenenud teadmisteühiskonnana, mida 
iseloomustavad tasakaalustatud 
majanduskasvul põhinev säästev areng ja 
väga konkurentsivõimeline sotsiaalmajandus 
koos keskkonna kvaliteedi tõstmise ja 
kõrgetasemelise kaitsega.

2. Raamprogramm aitab kaasa ühenduse 
konkurentsi- ja uuendusvõime tõstmisele 
arenenud teadmisteühiskonnana, mida 
iseloomustavad tasakaalustatud 
majanduskasvul põhinev säästev areng ja 
väga konkurentsivõimeline, soolist 
võrdõiguslikkust arvestav sotsiaalmajandus 
koos keskkonna kvaliteedi tõstmise ja 
kõrgetasemelise kaitsega.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Justification

The Framework Programme is subject to the EU’s decisions on equality and gender 
mainstreaming as set out in the Amsterdam Treaty and in the Commission's Work Programme 
on Gender Equality.

Muudatusettepanek 3
Artikli 6 lõige 3

3. Toetuste andmine toimub täielikult 
riigiabi käsitlevate ühenduse eeskirjade ja 
sellekohaste õigusaktide alusel. 

3. Toetuste andmine toimub täielikult 
riigiabi käsitlevate ühenduse eeskirjade ja 
sellekohaste õigusaktide alusel. Kogu 
programmi ulatuses võetakse arvesse 
ühenduse eeskirju, mis käsitlevad üldsuse 
juurdepääsu teabele, läbipaistvust ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist.

Justification

A clear link to the existing rules at community level concerning gender equality as regard the 
granting conditions enables to include the gender dimension in the general methodological 
approach of the programme.

Muudatusettepanek 4
Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

2. Nähakse ette raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide rakendamise vahe- ja 
lõpphindamine, mille raames hinnatakse 
otstarbekust, järjepidevust, sünergiat, 
tulemuslikkust, tõhusust, säästlikkust ja 
kasulikkust. 

2. Nähakse ette raamprogrammi ja selle 
eriprogrammide rakendamise vahe- ja 
lõpphindamine, mille raames hinnatakse 
otstarbekust, järjepidevust, sünergiat, 
tulemuslikkust, tõhusust, säästlikkust ja 
kasulikkust. Võimaluse korral käsitletakse 
nendes hindamistes programmi meetmete 
soolist mõõdet.

Justification

Evaluation on the gender dimension is a mean to ensure equal opportunities for funding for 
men and women.
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Muudatusettepanek 5
Artikli 10 lõike 2 punkt d

(d) ettevõtlikkus ja innovatsioonikultuur; d) ettevõtlikkus ja innovatsioonikultuur, 
võttes arvesse soolist mõõdet;

Muudatusettepanek 6
Artikli 26 lõike 2 punkt c

(c) kõikehõlmava infoühiskonna ja 
tulemuslikumate ja tõhusamate üldist huvi 
pakkuvate valdkondade teenuste arendamine 
ning elukvaliteeti tõstmine.

c) kõikehõlmava infoühiskonna ja 
tulemuslikumate ja tõhusamate üldist huvi 
pakkuvate valdkondade teenuste arendamine 
ning elukvaliteedi tõstmine, võttes arvesse 
soolist mõõdet.

Muudatusettepanek 7
Artikli 27 punkt b

(b) parandada tingimusi digitaalse infosisu 
arendamiseks, pannes erilist rõhku 
mitmekeelsusele ja kultuurilisele 
mitmekesisusele;

b) parandada tingimusi digitaalse infosisu 
arendamiseks, pannes erilist rõhku 
mitmekeelsusele, soolisele 
võrdõiguslikkusele ja kultuurilisele 
mitmekesisusele;

Justification

Concerning the development of digital content emphasis must also be put on gender equality, 
as usability has a gender dimension.

Muudatusettepanek 8
Artikli 28 punkt a

(a) edendada info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate protsesside, teenuste ja toodete 

a) edendada info- ja sidetehnoloogial 
põhinevate protsesside, teenuste ja toodete 
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uuendamist, eriti VKEdes ja avalikus 
sektoris, arvestades vajalikke 
kvalifikatsiooninõudeid;

uuendamist, eriti VKEdes ja avalikus 
sektoris, arvestades vajalikke 
kvalifikatsiooninõudeid ning digitaalset 
lõhet meeste ja naiste vahel;

Justification

Women's accessibility to ICT remains problematic, in particular in the labour market and 
especially as regards SMEs.

Muudatusettepanek 9
Artikli 38 punkt c

(c) kõrvaldada mittetehnoloogilised 
takistused energia tõhusal ja arukal tootmisel 
ja tarbimisel, edendades institutsioonide 
suutlikkust, sealhulgas kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil, suurendades 
teadlikkust, eelkõige haridussüsteemi kaudu, 
edendades kogemuste ja oskusteabe vahetust 
peamiste osaliste, ettevõtjate ja kodanike 
vahel üldiselt, soodustades heade tavade ja 
parimate olemasolevate tehnoloogiate 
levikut, eelkõige ühenduse tasandil.

c) kõrvaldada mittetehnoloogilised 
takistused energia tõhusal ja arukal tootmisel 
ja tarbimisel, edendades institutsioonide 
suutlikkust, sealhulgas kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil, suurendades 
teadlikkust ning võttes arvesse soolist 
mõõdet, eelkõige haridussüsteemi kaudu, 
edendades kogemuste ja oskusteabe vahetust 
peamiste osaliste, ettevõtjate ja kodanike 
vahel üldiselt, soodustades heade tavade ja 
parimate olemasolevate tehnoloogiate 
levikut, eelkõige ühenduse tasandil.


