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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 12

(12) O Programa-quadro e os programas 
específicos devem ser objecto de 
acompanhamento e de avaliação periódicos, 
por forma a permitir eventuais ajustamentos.

(12) O Programa-quadro e os programas 
específicos devem ser objecto de 
acompanhamento e de avaliação periódicos, 
por forma a permitir eventuais ajustamentos. 
Sempre que possível, relatórios de 
avaliação examinarão a dimensão do 
género das acções dos programas.

Justificação

A dimensão do género das acções deve ser avaliada, sempre que possível, tendo em conta a 
especificidade de algumas acções previstas no âmbito do Programa-quadro.

Alteração 2
Artigo 1, nº 2

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um desenvolvimento sustentável baseado 
num crescimento económico equilibrado e 
numa economia social de mercado altamente 
competitiva, com um nível elevado de 
protecção e de melhoria da qualidade do 
ambiente.

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um desenvolvimento sustentável baseado 
num crescimento económico equilibrado e 
numa economia social de mercado altamente 
competitiva que respeite a igualdade entre 
os sexos, com um nível elevado de protecção 
e de melhoria da qualidade do ambiente.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

O Programa-quadro está sujeito às decisões da UE sobre igualdade e integração da 
perspectiva do género, em conformidade com o Tratado de Amesterdão e o programa de 
trabalho da Comissão para a igualdade entre homens e mulheres.

Alteração 3
Artigo 6, nº 3

3. O financiamento concedido respeitará 
integralmente as regras comunitárias 
relativas aos auxílios estatais e aos 
instrumentos de acompanhamento.

3. O financiamento concedido respeitará 
integralmente as regras comunitárias 
relativas aos auxílios estatais e aos 
instrumentos de acompanhamento. As 
regras comunitárias sobre o acesso do 
público à informação, a transparência e a 
integração da perspectiva do género serão 
tidas em conta em todo o programa.

Justificação

A referência explícita às regras existentes a nível comunitário sobre a igualdade entre os 
sexos no que diz respeito às condições de concessão de financiamento permite incluir a 
dimensão do género na metodologia geral do programa.

Alteração 4
Artigo 8, nº 2, parágrafo 1

2. O Programa-quadro e os respectivos 
programas específicos serão objecto de 
avaliações intercalares e finais que
analisarão aspectos como a pertinência, a 
coerência e as sinergias, a eficácia, a 
eficiência, a sustentabilidade e a utilidade.

2. O Programa-quadro e os respectivos 
programas específicos serão objecto de 
avaliações intercalares e finais que 
analisarão aspectos como a pertinência, a 
coerência e as sinergias, a eficácia, a 
eficiência, a sustentabilidade e a utilidade. 
Sempre que possível, tais avaliações
examinarão a dimensão do género das 
acções dos programas.

Justificação

A avaliação da dimensão do género é um meio de assegurar a igualdade de oportunidades de 
financiamento para homens e mulheres.

Alteração 5
Artigo 10, nº 2, alínea d)
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d) a cultura do espírito empresarial e da 
inovação;

d) a cultura do espírito empresarial e da 
inovação, tendo em conta a dimensão do 
género;

Alteração 6
Artigo 26, nº 2, alínea c)

c) desenvolver uma sociedade da informação 
inclusiva e serviços mais eficientes e 
eficazes em domínios de interesse público, 
bem como melhorar a qualidade de vida.

c) desenvolver uma sociedade da informação 
inclusiva e serviços mais eficientes e 
eficazes em domínios de interesse público, 
bem como melhorar a qualidade de vida, 
tendo em conta a dimensão do género.

Alteração 7
Artigo 27, alínea b)

b) melhorar as condições para o 
desenvolvimento do conteúdo digital, dando 
especial ênfase ao multilinguismo e à 
diversidade cultural;

b) melhorar as condições para o 
desenvolvimento do conteúdo digital, dando 
especial ênfase ao multilinguismo, à 
igualdade entre os sexos e à diversidade 
cultural;

Justificação

No que diz respeito ao desenvolvimento do conteúdo digital, é necessário dar igualmente 
ênfase à igualdade entre os sexos, já que a funcionalidade inclui a dimensão do género.

Alteração 8
Artigo 28, alínea a)

a) promover a inovação em processos, 
serviços e produtos proporcionados pelas 
TIC, em especial a nível das PME e dos 
serviços públicos, tendo em conta os 
necessários requisitos de competência;

a) promover a inovação em processos, 
serviços e produtos proporcionados pelas 
TIC, em especial a nível das PME e dos 
serviços públicos, tendo em conta os 
necessários requisitos de competência e o 
fosso digital entre homens e mulheres;

Justificação

O acesso das mulheres às TIC continua a ser problemático, nomeadamente no mercado de 
trabalho, e em especial no que se refere às PME.
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Alteração 9
Artigo 38, alínea c)

c) eliminar os obstáculos não tecnológicos 
aos padrões eficazes e inteligentes de 
produção e consumo de energia, através do 
reforço de capacidades institucionais, 
inclusive aos níveis local e regional, através 
da sensibilização, nomeadamente por 
intermédio do sistema educativo, 
promovendo o intercâmbio de experiências e 
de conhecimentos entre os principais 
intervenientes no processo, as empresas e os 
cidadãos em geral e incentivando a difusão 
das boas práticas e das melhores tecnologias 
disponíveis, sobretudo por meio de 
campanhas de promoção a nível 
comunitário.

c) eliminar os obstáculos não tecnológicos 
aos padrões eficazes e inteligentes de 
produção e consumo de energia, através do 
reforço de capacidades institucionais, 
inclusive aos níveis local e regional, através 
da sensibilização e tendo em conta a 
dimensão do género, nomeadamente por 
intermédio do sistema educativo, 
promovendo o intercâmbio de experiências e 
de conhecimentos entre os principais 
intervenientes no processo, as empresas e os 
cidadãos em geral e incentivando a difusão 
das boas práticas e das melhores tecnologias 
disponíveis, sobretudo por meio de 
campanhas de promoção a nível 
comunitário.


