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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 12

(12) Program ramowy i programy 
szczegółowe powinny być regularnie 
monitorowane i oceniane, co pozwoli na ich 
ewentualne dostosowanie.

(12) Program ramowy i programy 
szczegółowe powinny być regularnie 
monitorowane i oceniane, co pozwoli na ich 
ewentualne dostosowanie. Jeżeli jest to 
możliwe, sprawozdania oceniające będą 
analizować wymiar płci w działaniach 
programu.

Uzasadnienie

Obecność wymiaru płci w działaniach powinna być oceniana tam gdzie jest możliwe, biorąc 
pod uwagę specyfikę niektórych działań przewidzianych w programie ramowym.

Poprawka 2
Artykuł 1 ustęp 2

2. Program ramowy przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz 
potencjału innowacyjnego Wspólnoty jako 
społeczeństwa o zaawansowanym poziomie 
wiedzy, funkcjonującego zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
opartego na stałym wzroście gospodarczym 
oraz charakteryzującego się wysoce 
konkurencyjną gospodarką rynkową o 
wysokim poziomie ochrony oraz poprawy 
jakości środowiska.

2. Program ramowy przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności oraz 
potencjału innowacyjnego Wspólnoty jako 
społeczeństwa o zaawansowanym poziomie 
wiedzy, funkcjonującego zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
opartego na stałym wzroście gospodarczym 
oraz charakteryzującego się wysoce 
konkurencyjną gospodarką rynkową 
respektującą równość płci o wysokim 
poziomie ochrony oraz poprawy jakości 
środowiska.

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Program ramowy podlega decyzjom UE w sprawie równouprawnienia i uwzględniania 
problematyki płci jak zostało to określone w traktacie amsterdamskim oraz w Programie prac 
Komisji w sprawie równości płci.

Poprawka 3
Artykuł 6 ustęp 3

3. Przyznane środki są w pełni zgodne z 
zasadami Wspólnoty dotyczącymi pomocy 
państwa oraz z instrumentami 
towarzyszącymi.

3. Przyznane środki są w pełni zgodne z 
zasadami Wspólnoty dotyczącymi pomocy 
państwa oraz z instrumentami 
towarzyszącymi. Przepisy prawa 
wspólnotowego dotyczące publicznego 
dostępu do informacji, przejrzystości i 
uwzględniania problematyki płci powinny 
być brane pod uwagę w całym programie.

Uzasadnienie

Wyraźne nawiązanie do istniejących na poziomie wspólnotowym przepisów dotyczących 
równości płci jeśli chodzi o warunki udzielania pomocy umożliwia włączenie wymiaru płci do 
ogólnego metodologicznego podejścia programu.

Poprawka 4
Artykuł 8 ustęp 2 akapit 1

2. Program ramowy i wchodzące w jego 
skład programy szczegółowe podlegają 
ocenie śródokresowej i końcowej, w których 
badane są kwestie takie jak odpowiedniość, 
spójność i synergia, efektywność, 
skuteczność, trwałość oraz użyteczność.

2. Program ramowy i wchodzące w jego 
skład programy szczegółowe podlegają 
ocenie śródokresowej i końcowej, w których 
badane są kwestie takie jak odpowiedniość, 
spójność i synergia, efektywność, 
skuteczność, trwałość oraz użyteczność.
Jeżeli jest to możliwe, sprawozdania 
oceniające będą analizować wymiar płci w 
działaniach programu.

Uzasadnienie

Ocena wymiaru płci służy zagwarantowaniu równości szans w ubieganiu się o fundusze 
kobietom i mężczyznom.

Poprawka 5
Artykuł 10 ustęp 2 litera d)
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d) kultury opartej na przedsiębiorczości i 
innowacji;

d) kultury opartej na przedsiębiorczości i 
innowacji, biorąc pod uwagę wymiar płci;

Poprawka 6
Artykuł 26 ustęp 2 litera c)

c) stworzenie społeczeństwa informacyjnego 
o charakterze integrującym oraz bardziej 
skutecznych i wydajnych usług w 
dziedzinach publicznego zainteresowania 
oraz poprawa jakości życia.

c) stworzenie społeczeństwa informacyjnego 
o charakterze integrującym oraz bardziej 
skutecznych i wydajnych usług w 
dziedzinach publicznego zainteresowania 
oraz poprawa jakości życia, biorąc pod 
uwagę wymiar płci.

Poprawka 7
Artykuł 27 litera b)

b) poprawa warunków dla rozwoju 
zawartości cyfrowej (ang. „digital content”) 
ze szczególnym naciskiem na 
wielojęzyczność i różnorodność kulturową;

b) poprawa warunków dla rozwoju 
zawartości cyfrowej (ang. „digital content”) 
ze szczególnym naciskiem na 
wielojęzyczność, równość płci i 
różnorodność kulturową;

Uzasadnienie

W odniesieniu do rozwoju zawartości cyfrowej (ang. „digital content”) należy położyć nacisk 
na równouprawnienie płci, gdyż możliwość korzystania z technologii posiada wymiar płci.

Poprawka 8
Artykuł 28 litera a)

a) promowanie innowacji w procesach, 
usługach i produktach, których istnienie 
umożliwiają ICT, w szczególności w MŚP i 
usługach publicznych, z uwzględnieniem
wymagań dotyczących niezbędnych 
umiejętności;

a) promowanie innowacji w procesach, 
usługach i produktach, których istnienie 
umożliwiają ICT, w szczególności w MŚP i 
usługach publicznych, z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących niezbędnych 
umiejętności i tzw. luki cyfrowej (ang. 
„digital gap”) między mężczyznami i 
kobietami;

Uzasadnienie

Dostęp kobiet do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych jest nadal 
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problematyczny, zwłaszcza na rynku pracy i szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach.

Poprawka 9
Artykuł 38 litera c)

c) usuwanie niezwiązanych z technologią 
przeszkód na drodze do tworzenia 
inteligentnych wzorców produkcji i zużycia 
energii poprzez promowanie zwiększania 
możliwości instytucyjnych również na 
poziomie lokalnym i regionalnym, poprzez 
podnoszenie świadomości, zwłaszcza w 
ramach systemu edukacyjnego, poprzez 
wspieranie wymiany specjalistycznej wiedzy 
oraz doświadczenia wśród głównych 
zaangażowanych podmiotów, a także na 
poziomie ogólnym wśród przedsiębiorstw i 
obywateli poprzez rozprzestrzenianie 
najlepszych praktyk i najlepszych 
dostępnych technologii, w szczególności 
poprzez promowanie na poziomie 
Wspólnoty.

c) usuwanie niezwiązanych z technologią 
przeszkód na drodze do tworzenia 
inteligentnych wzorców produkcji i zużycia 
energii poprzez promowanie zwiększania 
możliwości instytucyjnych również na 
poziomie lokalnym i regionalnym, poprzez 
podnoszenie świadomości i biorąc pod 
uwagę wymiar płci, zwłaszcza w ramach 
systemu edukacyjnego, poprzez wspieranie 
wymiany specjalistycznej wiedzy oraz 
doświadczenia wśród głównych 
zaangażowanych podmiotów, a także na 
poziomie ogólnym wśród przedsiębiorstw i 
obywateli poprzez rozprzestrzenianie 
najlepszych praktyk i najlepszych 
dostępnych technologii, w szczególności 
poprzez promowanie na poziomie 
Wspólnoty.


