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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(12) preambulumbekezdés

(12) A keretprogramot és az egyedi 
programokat rendszeresen felül kell 
vizsgálni és értékelni kell a folyamatos 
kiigazítás érdekében.

(12) A keretprogramot és az egyedi 
programokat rendszeresen felül kell 
vizsgálni és értékelni kell a folyamatos 
kiigazítás érdekében. Ahol lehetséges, az 
értékelésről szóló jelentésekben vizsgálni 
kell a programtevékenységek 
esélyegyenlőségi aspektusait.

Indokolás

Ahol mód van rá, értékelni kell a tevékenységek esélyegyenlőségi aspektusait, figyelembe véve 
a keretprogramban tervezett egyes tevékenységek specifikusságát.

Módosítás: 2
1. cikk, (2) bekezdés

(2) A keretprogram hozzájárul a Közösség,
mint fejlett tudásalapú társadalom,
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődéssel, valamint a környezet 
minőségének magas szintű védelmén és 
javításán nyugvó, rendkívül versenyképes 
szociális piacgazdasággal rendelkezik.

(2) A keretprogram hozzájárul a Közösség,
mint fejlett tudásalapú társadalom,
versenyképességéhez és innovációs 
kapacitásához, amelyet kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődés, valamint a környezet minőségének 
magas szintű védelmén és javításán nyugvó, 
rendkívül versenyképes, és a nemek közötti 
egyenlőséget tiszteletben tartó szociális
piacgazdaság jellemez.

Indokolás

Az Amszterdami Szerződésben és a Bizottság esélyegyenlőségi munkaprogramjában 
  

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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foglaltaknak megfelelően, a keretprogram az EU esélyegyenlőségről és a nemek közötti 
egyenlőség integratív megközelítéséről („gender mainstreaming”) szóló határozatának 
függvénye .

Módosítás: 3
6. cikk, (3) bekezdés

(3) A támogatásnak teljesen összhangban 
kell lennie a Közösség állami támogatásokra 
vonatkozó szabályaival és a kapcsolódó 
eszközökkel.

(3) A támogatásnak teljesen összhangban 
kell lennie a Közösség állami támogatásokra 
vonatkozó szabályaival és a kapcsolódó 
eszközökkel. A program során mindvégig 
figyelembe kell venni az információhoz 
való nyilvános hozzáférésre, az 
átláthatóságra és a nemek közötti 
egyenlőség integratív megközelítésére 
(„gender mainstreaming”) vonatkozó 
közösségi szabályozást.

Indokolás

Ha egyértelmű utalást teszünk a támogatási feltételek terén érvényesülő nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó meglévő közösségi szintű szabályozásra, azzal lehetővé tesszük, hogy 
a program általános módszertani megközelítésében megjelenjen az esélyegyenlőség 
dimenziója.

Módosítás: 4
8. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

(2) A keretprogramról és annak egyedi 
programjairól közbenső és végleges 
értékelést kell készíteni, amely során az 
alkalmasságot, a koherenciát, a szinergiákat, 
a hatékonyságot, az eredményességet, a 
fenntarthatóságot és a hasznosságot 
vizsgálják.

(2) A keretprogramról és annak egyedi 
programjairól közbenső és végleges 
értékelést kell készíteni, amely során az 
alkalmasságot, a koherenciát, a szinergiákat, 
a hatékonyságot, az eredményességet, a 
fenntarthatóságot és a hasznosságot 
vizsgálják. Ahol lehetséges, az ilyen 
értékelések során vizsgálni kell a 
programtevékenységek esélyegyenlőségi 
aspektusait.

Indokolás

Az esélyegyenlőségi vonatkozások értékelése révén biztosítható a férfiak és nők 
finanszírozáshoz való egyenlő hozzáférése.
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Módosítás: 5
10. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) vállalkozói és innovációs kultúra; d) vállalkozói és innovációs kultúra, 
tekintettel az esélyegyenlőségi 
vonatkozásokra;

Módosítás: 6
26. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) egy integrált információs társadalom és a 
közérdekű területeken hatékonyabb és 
hatásosabb szolgáltatások kialakítása, 
valamint az életminőség javítása.

c) egy integrált információs társadalom és a 
közérdekű területeken hatékonyabb és 
hatásosabb szolgáltatások kialakítása, 
valamint az életminőség javítása, tekintettel 
az esélyegyenlőségi vonatkozásokra.

Módosítás: 7
27. cikk, b) pont

b) a digitális tartalom fejlesztésére 
vonatkozó feltételek javítása, különös 
tekintettel a többnyelvűségre és a kulturális 
sokszínűségre;

b) a digitális tartalom fejlesztésére 
vonatkozó feltételek javítása, különös 
tekintettel a többnyelvűségre, a nemek 
közötti egyenlőségre és a kulturális 
sokszínűségre;

Indokolás

Ami a digitális tartalmak fejlesztését illeti, hangsúlyt kell fektetni a nemek közötti 
egyenlőségre is, mivel a használhatóság tekintetében léteznek nemek közötti eltérések.

Módosítás: 8
28. cikk, a) pont

a) az IKT által lehetővé tett folyamatokban, 
szolgáltatásokban és termékekben az 
innováció előmozdítása, különösen a KKV-k 
és a közszolgáltatások területén, figyelembe 
véve a szükséges tudásbeli követelményeket;

a) az IKT által lehetővé tett folyamatokban, 
szolgáltatásokban és termékekben az 
innováció előmozdítása, különösen a KKV-k 
és a közszolgáltatások területén, figyelembe 
véve a szükséges tudásbeli követelményeket 
és a nők és férfiak között meglévő digitális 
szakadékot;
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Indokolás

A nők IKT-hoz való hozzáférése továbbra is problematikus, különösen a munkaerőpiacon, 
azon belül pedig a KKV-knál.

Módosítás: 9
38. cikk, c) pont

c) az energiatermelés és fogyasztás hatékony 
és „intelligens” formái nem technológiai 
jellegű akadályainak leküzdése az 
intézményi kapacitás – helyi és regionális 
szinten is – kiépítésének előmozdításán, 
különösen az oktatási rendszer keretén belül 
a tudatosság növelésén, az érintett főbb 
résztvevők, vállalkozások és a széles körű 
nyilvánosság közötti tapasztalat- és know-
how-csere bátorításán, a legjobb gyakorlat
és a legjobb rendelkezésre álló technológiák 
terjesztésének ösztönzésén, különösen a
közösségi szintű támogatási eszközökön 
keresztül.

c) a hatékony és „intelligens” 
energiatermelési és -fogyasztási módok nem 
technológiai jellegű akadályainak leküzdése 
az intézményi kapacitás helyi és regionális 
szintű kiépítésének előmozdításával, 
különösen az oktatási rendszer keretén belül
a tudatosság növelésével és az 
esélyegyenlőségi vonatkozások figyelembe 
vételével, az érintett főbb résztvevők, 
vállalkozások és a széles körű nyilvánosság 
közötti tapasztalat- és know-how-csere 
bátorításával, a legjobb gyakorlatok és a 
legjobb rendelkezésre álló technológiák 
terjesztésének ösztönzésével, különösen 
közösségi szintű támogatás útján.


