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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 12

(12) Rámcový program a osobitné programy 
by sa mali pravidelne monitorovať a 
hodnotiť, aby sa povolili opakované úpravy.

(12) Rámcový program a osobitné programy 
by sa mali pravidelne monitorovať a
hodnotiť, aby sa povolili opakované úpravy. 
V hodnotiacich správach sa vždy, keď je to 
možné, preskúma uplatňovanie rodového 
hľadiska v činnostiach programu.

Odôvodnenie

Činnosti by sa vždy, keď je to možné, mali hodnotiť z rodového hľadiska, pričom by sa mala 
zohľadňovať špecifickosť niektorých činností plánovaných v rámcovom programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odsek 2

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti,
založenej na zvýšených poznatkoch s trvalo 
udržateľným rozvojom založeným na 
vyváženom hospodárskom raste a vysoko 
konkurenčnej sociálnej trhovej ekonomike s 
vysokou úrovňou ochrany a zlepšovania 
kvality životného prostredia.

2. Rámcový program prispieva 
konkurencieschopným a inovačným 
kapacitám Spoločenstva ako spoločnosti 
založenej na zvýšených poznatkoch s trvalo 
udržateľným rozvojom založeným na 
vyváženom hospodárskom raste a vysoko 
konkurenčnej sociálnej trhovej ekonomike 
rešpektujúcej rovnosť pohlaví s vysokou 
úrovňou ochrany a zlepšovania kvality 
životného prostredia.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Rámcový program musí rešpektovať rozhodnutia EÚ o rovnosti pohlaví a uplatňovaní 
rodového hľadiska, ako je uvedené v Amsterdamskej zmluve a v pracovnom programe 
Komisie o rovnosti pohlaví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 6 odsek 3

3. Poskytnuté financovanie je plne v súlade s 
pravidlami pre štátnu pomoc Spoločenstva a 
sprievodnými dokumentmi.

3. Poskytnuté financovanie je plne v súlade s 
pravidlami pre štátnu pomoc Spoločenstva a 
sprievodnými dokumentmi V rámci celého 
programu sa zohľadnia pravidlá 
Spoločenstva o prístupe verejnosti k 
informáciám, transparentnosti a 
uplatňovaní rodového hľadiska.

Odôvodnenie

Jasné prepojenie podmienok poskytovania financovania na existujúce predpisy na úrovni 
Spoločenstva o rovnosti pohlaví umožňuje začleniť rodové hľadisko do celkového 
metodického prístupu programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 8 odsek 2 pododsek 1

2. Rámcový program a jeho osobitné 
programy sú predmetom priebežných a 
záverečných hodnotení, pri ktorých sa 
skúmajú otázky ako závažnosť, súdržnosť a 
synergie, efektívnosť, účinnosť, 
udržateľnosť a prospešnosť.

2. Rámcový program a jeho osobitné 
programy sú predmetom priebežných a 
záverečných hodnotení, pri ktorých sa 
skúmajú otázky ako závažnosť, súdržnosť a 
synergie, efektívnosť, účinnosť, 
udržateľnosť a prospešnosť. V týchto 
hodnoteniach sa vždy, keď je to možné, 
preskúma uplatňovanie rodového hľadiska 
v činnostiach programu.

Odôvodnenie

Hodnotenie uplatňovania rodového hľadiska je nástroj, ktorý zabezpečí rovnaké príležitosti 
pre mužov a ženy ohľadom financovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 10 odsek 2 bod (d)

d) kultúru podnikania a inovácie; d) kultúru podnikania a inovácie, 
zohľadňujúc pritom rodové hľadisko;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 26, odsek 2, bod (c)

c) rozvoj inkluzívnej informačnej 
spoločnosti a účinnejších a výkonnejších 
služieb v oblastiach verejného záujmu a 
zlepšovanie kvality života.

c) rozvoj inkluzívnej informačnej 
spoločnosti a účinnejších a výkonnejších 
služieb v oblastiach verejného záujmu a 
zlepšovanie kvality života, zohľadňujúc 
pritom rodové hľadisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 27 bod (b)

b) zlepšovanie podmienok na rozvoj 
digitálneho obsahu s osobitným dôrazom na 
mnohojazyčnosť a kultúrnu rozdielnosť;

b) zlepšovanie podmienok na rozvoj 
digitálneho obsahu s osobitným dôrazom na 
mnohojazyčnosť, rovnosť pohlaví
a kultúrnu rozdielnosť;

Odôvodnenie

Pri rozvoji digitálneho obsahu sa musí zdôrazňovať aj rovnosť pohlaví, pretože použiteľnosť 
súvisí s rodovým hľadiskom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 28 bod (a)

a) propagáciu inovačných postupov, služieb 
a výrobkov, ktoré sa zakladajú na IKT, 
najmä v MSP a verejných službách, 
zohľadňujúc pritom požiadavky na 
nevyhnutné zručnosti;

a) propagáciu inovačných postupov, služieb 
a výrobkov, ktoré sa zakladajú na IKT, 
najmä v MSP a vo verejných službách, 
zohľadňujúc pritom požiadavky na 
nevyhnutné zručnosti a digitálnu priepasť 
medzi mužmi a ženami;
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Odôvodnenie

Prístup žien k IKT je naďalej problematický, a to najmä na trhu práce a predovšetkým v MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 38 bod (c)

c) odstrániť netechnologické prekážky 
účinným a inteligentným schémam výroby 
a spotreby energie propagáciou vytvárania 
inštitucionálnych štruktúr okrem iného na 
miestnej a regionálnej úrovni, zvyšovaním 
povedomia najmä prostredníctvom 
vzdelávacieho systému, povzbudzovaním 
výmeny skúseností a poznatkov medzi 
hlavnými príslušnými činiteľmi, podnikmi 
a všeobecne občanmi a podnecovaním 
šírenia najlepších postupov a dostupných 
technológií, najmä prostredníctvom 
propagácie na úrovni Spoločenstva.

c) odstrániť netechnologické prekážky 
účinným a inteligentným schémam výroby 
a spotreby energie propagáciou vytvárania 
inštitucionálnych štruktúr okrem iného na 
miestnej a regionálnej úrovni, zvyšovaním 
povedomia a zohľadňovaním rodového 
hľadiska, najmä prostredníctvom 
vzdelávacieho systému, povzbudzovaním 
výmeny skúseností a poznatkov medzi 
hlavnými príslušnými činiteľmi, podnikmi 
a všeobecne občanmi a podnecovaním 
šírenia najlepších postupov a dostupných 
technológií, najmä prostredníctvom 
propagácie na úrovni Spoločenstva.


