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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 12

(12) Okvirni program in posebne programe 
je treba redno spremljati in ocenjevati, da se 
jih po potrebi prilagodi.

(12) Okvirni program in posebne programe 
je treba redno spremljati in ocenjevati, da se 
jih po potrebi prilagodi. Kadar je mogoče, 
ocenjevalna poročila obravnavajo 
dejavnosti v okviru programa z vidika 
enakosti spolov.

Obrazložitev

Dejavnosti bi bilo treba z vidika enakosti spolov obravnavati, kadar je to mogoče, in pri tem 
upoštevati specifičnost nekaterih ukrepov, predvidenih v okvirnem programu.

Predlog spremembe 2
Člen 1, odstavek 2

2. Okvirni program prispeva h 
konkurenčnosti in inovativni sposobnosti 
Skupnosti kot napredni družbi znanja s 
trajnostnim razvojem, ki temelji na 
uravnoteženi gospodarski rasti in zelo 
konkurenčnem socialnem tržnem 
gospodarstvu z visoko stopnjo varstva in 
izboljšanja kakovosti okolja.

2. Okvirni program prispeva h 
konkurenčnosti in inovativni sposobnosti 
Skupnosti kot napredni družbi znanja s 
trajnostnim razvojem, ki temelji na 
uravnoteženi gospodarski rasti in zelo 
konkurenčnem socialnem tržnem 
gospodarstvu, ki spoštuje enakost spolov, z 
visoko stopnjo varstva in izboljšanja 
kakovosti okolja.

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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Obrazložitev

Okvirni program mora upoštevati sklepe EU o enakosti spolov in integraciji načela enakosti 
spolov, določene z Amsterdamsko pogodbo in delovnim programom Komisije o enakosti 
spolov.

Predlog spremembe 3
Člen 6, odstavek 3

3. Zagotovljeno financiranje popolnoma 
ustreza pravilom Skupnosti o državni 
pomoči in spremljevalnim instrumentom. 

3. Zagotovljeno financiranje popolnoma 
ustreza pravilom Skupnosti o državni 
pomoči in spremljevalnim instrumentom. 
Pravila Skupnosti o javni dostopnosti 
informacij, preglednosti in integraciji 
načela enakosti spolov se upoštevajo ves 
čas trajanja programa.

Obrazložitev

Jasna povezava z obstoječimi pravili na ravni Skupnosti o enakosti spolov pri pogojih 
dodeljevanja sredstev omogoča vključitev vidika enakosti spolov v splošni metodološki pristop 
programa.

Predlog spremembe 4
Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1

2. Za okvirni program in posebne programe 
se opravijo vmesna in končna vrednotenja 
vidikov, kot so ustreznost, koherentnost in 
sinergije, uspešnost, učinkovitost, trajnost in 
uporabnost. 

2. Za okvirni program in posebne programe 
se opravijo vmesna in končna vrednotenja 
vidikov, kot so ustreznost, koherentnost in 
sinergije, uspešnost, učinkovitost, trajnost in 
uporabnost. Kadar je mogoče, tovrstna 
vrednotenja obravnavajo dejavnosti v 
okviru programa z vidika enakosti spolov.

Obrazložitev

Vrednotenje z vidika enakosti spolov je sredstvo za zagotavljanje enakih možnosti 
financiranja za moške in ženske.
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Predlog spremembe 5
Člen 10, odstavek 2, točka d

(d) podjetništva in inovacijske kulture; (d) podjetništva in inovacijske kulture ob 
upoštevanju vidika enakosti spolov;

Predlog spremembe 6
Člen 26, odstavek 2, točka c

(c) razvoj inkluzivne informacijske družbe 
ter učinkovitejših in uspešnejših storitev na 
področjih javnega interesa in izboljšanje 
kakovosti življenja.

(c) razvoj inkluzivne informacijske družbe 
ter učinkovitejših in uspešnejših storitev na 
področjih javnega interesa in izboljšanje 
kakovosti življenja z upoštevanjem vidika 
enakosti spolov.

Predlog spremembe 7
Člen 27, točka b

(b) izboljšanju pogojev za razvoj digitalnih 
vsebin s posebnim poudarkom na 
večjezičnosti in kulturni raznolikosti;

(b) izboljšanju pogojev za razvoj digitalnih 
vsebin s posebnim poudarkom na 
večjezičnosti, enakosti spolov in kulturni 
raznolikosti;

Obrazložitev

Pri razvoju digitalnih vsebin je treba poudarek dati tudi enakosti spolov, saj uporabnost 
vključuje vidik enakosti spolov.

Predlog spremembe 8
Člen 28, točka a

(a) pospeševanju inovativnosti v postopkih, 
storitvah in proizvodih, ki jih omogočajo 
IKT, zlasti pri MSP in javnih storitvah, ob 
upoštevanju potrebnih zahtev po znanju;

(a) pospeševanju inovativnosti v postopkih, 
storitvah in proizvodih, ki jih omogočajo 
IKT, zlasti pri MSP in javnih storitvah, ob 
upoštevanju potrebnih zahtev po znanju in 
digitalnega razkoraka med moškimi in 
ženskami;
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Obrazložitev

Dostopnost žensk do informacijsko komunikacijskih tehnologij še vedno predstavlja problem, 
zlasti na trgu delovne sile ter pri malih in srednje velikih podjetjih.

Predlog spremembe 9
Člen 38, točka c

(c) odstranjevanje netehnoloških ovir za 
učinkovite in inteligentne načine 
proizvodnje in porabe energije s 
spodbujanjem vzpostavitve institucij in 
kadrov, vključno z lokalno in regionalno 
ravnijo, z ozaveščanjem, predvsem z 
izobraževalnim sistemom, s spodbujanjem 
izmenjav izkušenj in znanja med glavnimi 
zadevnimi strankami, gospodarstvom in 
državljani na splošno ter s spodbujanjem 
razširjanja najboljših praks in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, predvsem s 
pospeševanjem na ravni Skupnosti.

(c) odstranjevanje netehnoloških ovir za 
učinkovite in inteligentne načine 
proizvodnje in porabe energije s 
spodbujanjem vzpostavitve institucij in 
kadrov, vključno z lokalno in regionalno 
ravnijo, z ozaveščanjem in upoštevanjem 
vidika enakosti spolov, predvsem z 
izobraževalnim sistemom, s spodbujanjem 
izmenjav izkušenj in znanja med glavnimi 
zadevnimi strankami, gospodarstvom in 
državljani na splošno ter s spodbujanjem 
razširjanja najboljših praks in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, predvsem s 
pospeševanjem na ravni Skupnosti.


