
PA\595757LV.doc PE 367.793v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PAGAIDU
2005/0050(COD)

16.12.2005

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 
konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas izveidi (no 2007. līdz 
2013. gadam)
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 –2005/0050 (COD))

Atzinumu sagatavoja: Britta Thomsen



PA\595757LV.doc PE 367.793v01-002/6PA\595757LV.doc

LV

PA_Leg



PA\595757LV.doc PE 367.793v01-003/6PA\595757LV.doc

LV

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
12. apsvērums

(12) Pamatprogramma un īpašās 
programmas ir regulāri jāpārrauga un 
jāizvērtē, lai vajadzības gadījumā varētu 
veikt attiecīgus pielāgojumus.

(12) Pamatprogramma un īpašās 
programmas ir regulāri jāpārrauga un 
jāizvērtē, lai vajadzības gadījumā varētu 
veikt attiecīgus pielāgojumus. Ja iespējams, 
novērtējuma ziņojumos jāizpēta dzimumu 
līdztiesības aspekts programmas darbībās.

Pamatojums

Ja iespējams, jānovērtē darbību dzimumu līdztiesības aspekts, ņemot vērā dažu 
pamatprogrammā paredzēto darbību specifiku. 

Grozījums Nr. 2
1. panta 2. punkts

2. Pamatprogramma veicina Kopienas kā 
progresīvas zināšanu sabiedrības 
novatoriskās spējas un konkurētspēju, 
sabiedrības, kuras ilgstspējīga attīstība 
balstās uz līdzsvarotu ekonomisku izaugsmi 
un ļoti konkurētspējīgu sociālo tirgus 
ekonomiku ar augstu aizsardzības līmeni un 
vides kvalitātes uzlabošanu.

2. Pamatprogramma veicina Kopienas kā 
progresīvas zināšanu sabiedrības 
novatoriskās spējas un konkurētspēju, 
sabiedrības, kuras ilgstspējīga attīstība 
balstās uz līdzsvarotu ekonomisku izaugsmi 
un ļoti konkurētspējīgu, dzimumu līdztiesību
respektējošu sociālo tirgus ekonomiku ar 
augstu aizsardzības līmeni un vides 
kvalitātes uzlabošanu.

Pamatojums

Uz pamatprogrammu attiecas ES lēmumi par līdztiesību un integrēto pieeju dzimumu 
līdztiesībai, kā tas noteikts Amsterdamas Līgumā un Komisijas Darba programmā par 
dzimumu līdztiesību.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 3
6. panta 3. punkts

3. Piešķirtais finansējums pilnībā atbilst 
Kopienas noteikumiem par valsts atbalstu un 
papildu instrumentiem. 

3. Piešķirtais finansējums pilnībā atbilst 
Kopienas noteikumiem par valsts atbalstu un 
papildu instrumentiem. Visā programmā 
jāievēro Kopienas noteikumi par publisku 
piekļuvi informācijai, pārskatāmību un 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai.

Pamatojums

Nepārprotama saistība ar pašreizējiem Kopienas līmeņa noteikumiem par dzimumu 
līdztiesību attiecībā uz līdzekļu pieðķirðanas nosacījumiem ļauj dzimumu līdztiesības aspektu 
iekļaut programmas vispārējā metodoloģiskajā pieejā.

Grozījums Nr. 4
8. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Pamatprogrammai un tās īpašām 
programmām veic starpposma un nobeiguma 
novērtējumu, kurā izvērtē tādus aspektus kā 
atbilstība, vienotība un sinerģija, 
efektivitāte, produktivitāte, ilgtspējība un 
lietderība. 

2. Pamatprogrammai un tās īpašām 
programmām veic starpposma un nobeiguma 
novērtējumu, kurā izvērtē tādus aspektus kā 
atbilstība, vienotība un sinerģija, 
efektivitāte, produktivitāte, ilgtspējība un 
lietderība. Ja iespējams, novērtējuma 
ziņojumos jāizpēta dzimumu līdztiesības
aspekts programmas darbībās.

Pamatojums

Dzimumu līdztiesības novērtējums ir veids, kā nodroðināt vienlīdzīgas finansējuma iespējas 
vīrieðiem un sievietēm.

Grozījums Nr. 5
10. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) uzņēmējdarbības un jauninājumu kultūru; d) uzņēmējdarbības un jauninājumu kultūru, 
ņemot vērā dzimumu līdztiesības aspektu;
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Grozījums Nr. 6
26. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) atvērtas informācijas sabiedrības, 
efektīvāku un produktīvāku pakalpojumu 
attīstība sabiedrības interešu jomās un dzīves 
kvalitātes uzlabošana.

c) atvērtas informācijas sabiedrības, 
efektīvāku un produktīvāku pakalpojumu 
attīstība sabiedrības interešu jomās un dzīves 
kvalitātes uzlabošana, ņemot vērā dzimumu 
līdztiesības aspektu.

Grozījums Nr. 7
27. panta b) punkts

b) uzlabot nosacījumus digitālā satura 
attīstībai, jo īpaši pievēršot uzmanību 
daudzvalodībai un kultūru daudzveidībai;

b) uzlabot nosacījumus digitālā satura 
attīstībai, jo īpaši pievēršot uzmanību 
daudzvalodībai, dzimumu līdztiesībai un 
kultūru daudzveidībai;

Pamatojums

Attiecībā uz digitālā satura attīstību īpaša uzmanība jāpievērš arī dzimumu līdztiesībai, jo 
lietojamībai piemīt šis aspekts.   

Grozījums Nr. 8
28. panta a) punkts

a) sekmēt jauninājumus procesos, 
pakalpojumos un produktos, kas balstās uz 
IKT, jo īpaši MVU un sabiedriskos 
pakalpojumos, ņemot vērā nepieciešamās 
iemaņas;

a) sekmēt jauninājumus procesos, 
pakalpojumos un produktos, kas balstās uz 
IKT, jo īpaši MVU un sabiedriskos 
pakalpojumos, ņemot vērā nepieciešamās 
iemaņas un atšķirības ciparu tehnoloģiju 
jomā starp vīriešiem un sievietēm;

Pamatojums

Sieviešu piekļuve informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) vēl joprojām ir 
apgrūtināta, it īpaši darba tirgū un galvenokārt mazajos un vidējos uzņēmumos.
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Grozījums Nr. 9
38. panta c) punkts

c) novērst ar tehnoloģijām nesaistītus 
šķēršļus efektīvos un saprātīgos enerģijas 
ražošanas un patēriņa modeļos, veicināt
institucionālās jaudas palielināšanu, tostarp 
vietējā un reģionu līmenī, kā arī izpratni, 
izmantojot tieši izglītības sistēmu, un sekmēt
pieredzes un zinātības (know-how) apmaiņu 
starp minētajiem tirgus dalībniekiem, 
uzņēmumiem un pilsoņiem, stimulēt
paraugprakses un labāko pieejamo 
tehnoloģiju izplatību ar veicināšanas 
līdzekļiem Kopienas līmenī.

c) novērst ar tehnoloģijām nesaistītus 
šķēršļus efektīvos un saprātīgos enerģijas 
ražošanas un patēriņa modeļos, veicinot 
institucionālās jaudas palielināšanu, tostarp 
vietējā un reģionu līmenī, palielinot izpratni 
un ņemot vērā dzimumu līdztiesības 
aspektu, it īpaši izglītības sistēmā, sekmējot 
pieredzes un zinātības (know-how) apmaiņu 
starp minētajiem tirgus dalībniekiem, 
uzņēmumiem un pilsoņiem un stimulējot 
paraugprakses un labāko pieejamo 
tehnoloģiju izplatību, it īpaši ar veicināšanas 
līdzekļiem Kopienas līmenī. 


