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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 12

(12) Het kaderprogramma en de specifieke 
programma's moeten regelmatig worden 
gecontroleerd en geëvalueerd, zodat ze in 
voorkomend geval kunnen worden 
aangepast.

(12) Het kaderprogramma en de specifieke 
programma's moeten regelmatig worden 
gecontroleerd en geëvalueerd, zodat ze in 
voorkomend geval kunnen worden 
aangepast. Zo mogelijk zal door middel van 
evaluatieverslagen een onderzoek worden 
ingesteld naar de genderdimensie van de 
activiteiten die in het kader van het 
programma worden ondernomen.  

Motivering

De genderdimensie van de activiteiten moet zo mogelijk worden beoordeeld, waarbij rekening 
dient te worden gehouden met het specifieke karakter van sommige acties die in de context 
van het kaderprogramma worden gevoerd.

Amendement 2
Artikel 1, lid 2

2. Het kaderprogramma draagt bij tot het 
concurrentie- en innovatievermogen van de 
Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, waarvan de duurzame 
ontwikkeling gebaseerd is op een 
evenwichtige economische groei, op een 
uiterst concurrentiële sociale markteconomie 
met een hoog beschermingsniveau en op 
verbetering van de milieukwaliteit.

2. Het kaderprogramma draagt bij tot het 
concurrentie- en innovatievermogen van de 
Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, waarvan de duurzame 
ontwikkeling gebaseerd is op een 
evenwichtige economische groei, op een 
uiterst concurrentiële sociale markteconomie
met een hoog beschermingsniveau waarin 
de gendergelijkheid in acht wordt genomen 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 367.793v01-00 4/6 PA\595757NL.doc

NL

en op verbetering van de milieukwaliteit.

Motivering

Het kaderprogramma moet zich houden aan de besluiten van de Unie inzake gelijkheid en 
gendermainstreaming zoals die in het Verdrag van Amsterdam en in het werkprogramma van 
de Commissie inzake gendergelijkheid  zijn opgenomen. 

Amendement 3
Artikel 6, lid 3

3. Op de verleende financiering zijn de 
communautaire voorschriften inzake 
staatssteun en de flankerende instrumenten 
volledig van toepassing.

3. Op de verleende financiering zijn de 
communautaire voorschriften inzake 
staatssteun en de flankerende instrumenten 
volledig van toepassing. Door het gehele 
programma heen dient rekening te worden 
gehouden met de communautaire regels 
over publieke toegang tot informatie, 
doorzichtigheid en gendermainstreaming. 

Motivering

Een duidelijke relatie met de bestaande regels op communautair niveau over gendergelijkheid 
wat betreft de subsidievoorwaarden, maakt het mogelijk de genderdimensie te incorporeren in 
de algemene methodologische aanpak van het programma.  

Amendement 4
Artikel 8, lid 2, alinea 1

2. Het kaderprogramma en zijn specifieke 
programma's zijn het onderwerp van 
tussentijdse en eindevaluaties, waarbij 
onderwerpen als de relevantie, coherentie en 
synergieën, doeltreffendheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en nut worden behandeld.

2. Het kaderprogramma en zijn specifieke 
programma's zijn het onderwerp van 
tussentijdse en eindevaluaties, waarbij 
onderwerpen als de relevantie, coherentie en 
synergieën, doeltreffendheid, efficiëntie, 
duurzaamheid en nut worden behandeld. In 
dergelijke evaluaties wordt waar mogelijk 
een onderzoek ingesteld naar  de 
genderdimensie van de activiteiten die in 
het kader van het programma worden 
ondernomen.

Motivering

Evaluatie van de genderdimensie is een middel om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen 
gelijke kansen op financiering hebben.
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Amendement 5
Artikel 10, lid 2, letter d)

d) een ondernemerschaps– en 
innovatiecultuur;

d) een ondernemerschaps– en 
innovatiecultuur; waarbij rekening wordt 
gehouden met de genderdimensie;

Amendement 6
Artikel 26, lid 2, letter c)

c) ontwikkeling van een inclusieve 
informatiemaatschappij en efficiëntere en 
effectievere diensten van openbaar belang en 
verbetering van de levenskwaliteit.

c) ontwikkeling van een inclusieve 
informatiemaatschappij en efficiëntere en 
effectievere diensten van openbaar belang en 
verbetering van de levenskwaliteit, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
genderdimensie;

Amendement 7
Artikel 27, letter b)

b) verbetering van de voorwaarden voor de 
ontwikkeling van digitale inhoud met 
speciale aandacht voor meertaligheid en 
culturele diversiteit;

b) verbetering van de voorwaarden voor de 
ontwikkeling van digitale inhoud met 
speciale aandacht voor meertaligheid, 
gendergelijkheid en culturele diversiteit;

Motivering

Bij de ontwikkeling van de digitale inhoud moet tevens de nadruk worden gelegd op 
gendergelijkheid, aangezien bruikbaarheid een genderdimensie heeft.

Amendement 8
Artikel 28, letter a)

a) bevordering van de innovatie in procédés, 
diensten en producten die op ICT berusten, 
met name bij het MKB en bij 
overheidsdiensten, waarbij rekening wordt 
gehouden met de vereiste vaardigheden;

a) bevordering van de innovatie in procédés, 
diensten en producten die op ICT berusten, 
met name bij het MKB en bij 
overheidsdiensten, waarbij rekening wordt 
gehouden met de vereiste vaardigheden en 
de digitale kloof tussen mannen en 
vrouwen;
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Motivering

De toegang van vrouwen tot ICT is nog altijd problematisch, vooral op de arbeidsmarkt en 
met name wat betreft MKB's 

Amendement 9
Artikel 38, letter c)

c) het opheffen van de niet-technologische 
belemmeringen voor efficiënte en 
intelligente energieproductie- en 
energieconsumptiepatronen door de 
institutionele capaciteitsopbouw, ook op 
lokaal en regionaal niveau, te bevorderen, 
door bewustmaking, met name via het 
onderwijssysteem, door bevordering van de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
de belangrijkste actoren, ondernemingen en 
burgers in het algemeen en door stimulering 
van de verspreiding van optimale 
werkwijzen en de beste beschikbare 
technologieën, met name door promotie op 
Gemeenschapsniveau.

c) het opheffen van de niet-technologische 
belemmeringen voor efficiënte en 
intelligente energieproductie- en 
energieconsumptiepatronen door de 
institutionele capaciteitsopbouw, ook op 
lokaal en regionaal niveau, te bevorderen, 
door bewustmaking en aandacht voor de 
genderdimensie met name via het 
onderwijssysteem, door bevordering van de 
uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
de belangrijkste actoren, ondernemingen en 
burgers in het algemeen en door stimulering 
van de verspreiding van optimale 
werkwijzen en de beste beschikbare 
technologieën, met name door promotie op 
Gemeenschapsniveau.


