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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
12 konstatuojamoji dalis

(12) Pagrindų programos ir specifinių 
programų vykdymas turėtų būti nuolat 
stebimas ir vertinamas, kad būtų galima jas 
koreguoti.

(12) Pagrindų programos ir specifinių 
programų vykdymas turėtų būti nuolat 
stebimas ir vertinamas, kad būtų galima jas 
koreguoti. Kai tinkama, vertinimo 
ataskaitose bus nagrinėjamas programos 
veiksmų lyčių aspektas.

Pagrindimas

Kai įmanoma, turi būti įvertintas veiksmų lyčių aspektas, atsižvelgiant į pagrindų programoje 
numatytų kai kurių veiksmų specifiką.

Pakeitimas 2
1 straipsnio 2 dalis

2. Pagrindų programa bus prisidedama prie 
Bendrijos – pažangios žinių visuomenės su 
darniu vystymusi, grindžiamu subalansuotu 
ekonomikos augimu ir labai konkurencinga 
socialine rinkos ekonomika, kurioje ypač 
saugoma ir gerinama aplinkos kokybė –
konkurencingumo ir inovacinio pajėgumo.

2. Pagrindų programa bus prisidedama prie 
Bendrijos – pažangios žinių visuomenės su 
darniu vystymusi, grindžiamu subalansuotu 
ekonomikos augimu ir labai konkurencinga 
socialine rinkos ekonomika, kurioje 
gerbiama lyčių lygybė bei ypač saugoma ir 
gerinama aplinkos kokybė –
konkurencingumo ir inovacinio pajėgumo.

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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Pagrindimas

Amsterdamo sutartyje ir Komisijos darbo programoje dėl lyčių lygybės nustatyta, kad 
pagrindų programa priklauso nuo ES sprendimų dėl lygybės ir lyčių aspekto integravimo.

Pakeitimas 3
6 straipsnio 3 dalis

3. Skiriamas finansavimas visiškai atitinka 
Bendrijos valstybės pagalbos taisykles ir su 
jomis susijusias priemones.

3. Skiriamas finansavimas visiškai atitinka 
Bendrijos valstybės pagalbos taisykles ir su 
jomis susijusias priemones. Programoje 
atsižvelgiama į Bendrijos taisykles dėl 
visuomenės prieigos prie informacijos, 
skaidrumo ir lyčių aspekto integravimo.

Pagrindimas

Aiški finansavimo sąlygų sąsaja su esamomis Bendrijos lygio lyčių aspekto integravimo 
taisyklėmis leidžia įtraukti lyčių aspektą į programos bendrą metodologinį pagrindą.

Pakeitimas 4
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Atliekami tarpiniai ir galutiniai Pagrindų 
programos ir specifinių programų 
įvertinimai, kuriuose nagrinėjami 
tinkamumo, darnos ir sinergijos, 
veiksmingumo, tvarumo ir naudingumo 
klausimai.

2. Atliekami tarpiniai ir galutiniai Pagrindų 
programos ir specifinių programų 
įvertinimai, kuriuose nagrinėjami 
tinkamumo, darnos ir sinergijos, 
veiksmingumo, tvarumo ir naudingumo 
klausimai. Kai įmanoma, šiuose 
įvertinimuose nagrinėjamas programos 
veiksmų lyčių aspektas.

Pagrindimas

Lyties aspekto įvertinimas – priemonė užtikrinti lygias vyrų ir moterų finansavimo galimybes.
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Pakeitimas 5
10 straipsnio 2 dalies d punktas

(d) verslininkystės ir naujovių kultūrą; (d) verslininkystės ir naujovių kultūrą, 
atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Pakeitimas 6
26 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) kurti viskam atvirą informacinę 
visuomenę ir veiksmingesnes visuomenei 
svarbias paslaugas ir gerinti gyvenimo 
kokybę.

(c) kurti viskam atvirą informacinę 
visuomenę ir veiksmingesnes visuomenei 
svarbias paslaugas ir gerinti gyvenimo 
kokybę, atsižvelgiant į lyčių aspektą.

Pakeitimas 7
27 straipsnio b punktas

(b) gerinti skaitmeninio turinio kūrimo 
sąlygas, skiriant ypatingą dėmesį 
daugiakalbystei ir kultūrinei įvairovei;

(b) gerinti skaitmeninio turinio kūrimo 
sąlygas, skiriant ypatingą dėmesį 
daugiakalbystei, lyčių lygybei ir kultūrinei 
įvairovei;

Pagrindimas

Kuriant skaitmeninį turinį taip pat reikia pabrėžti lyčių lygybę, nes tinkamumas naudoti turi 
lyčių aspektą. 

Pakeitimas 8
28 straipsnio a punktas

(a) skatinti ypač MVĮ ir viešųjų paslaugų 
procesų, paslaugų ir produktų, kuriems 
sukurti naudojamasi IRT, naujoves 
atsižvelgiant į būtinų gebėjimų reikalavimus;

(a) skatinti ypač MVĮ ir viešųjų paslaugų 
procesų, paslaugų ir produktų, kuriems 
sukurti naudojamasi IRT, naujoves 
atsižvelgiant į būtinų gebėjimų reikalavimus 
ir į vyrų ir moterų atotrūkį skaitmeninėje 
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srityje;

Pagrindimas

Moterų prieiga prie IRT vis dar lieka komplikuota, ypač darbo rinkoje ir MVĮ.

Pakeitimas 9
38 straipsnio c punktas

(c) pašalinti veiksmingai ir pažangiai 
gaminti ir vartoti energiją trukdančias ne 
technologines kliūtis skatinant ugdyti 
institucinius gebėjimus, tiek vietiniu, tiek 
regiono lygiais, tokiomis priemonėmis kaip 
visuomenės informavimas, ypač per 
švietimo sistemą, pagrindinių proceso 
dalyvių, verslo atstovų ir apskritai piliečių 
skatinimas dalintis patirtimi ir žiniomis, taip 
pat skatinimas skleisti geriausios praktikos 
pavyzdžius ir geriausias turimas 
technologijas, ypač jas propaguojant 
Bendrijos lygiu.

(c) pašalinti veiksmingai ir pažangiai 
gaminti ir vartoti energiją trukdančias ne 
technologines kliūtis skatinant ugdyti 
institucinius gebėjimus, tiek vietiniu, tiek 
regiono lygiais ir atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, tokiomis priemonėmis kaip 
visuomenės informavimas, ypač per 
švietimo sistemą, pagrindinių proceso 
dalyvių, verslo atstovų ir apskritai piliečių 
skatinimas dalintis patirtimi ir žiniomis, taip 
pat skatinimas skleisti geriausios praktikos 
pavyzdžius ir geriausias turimas 
technologijas, ypač jas propaguojant 
Bendrijos lygiu.


