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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 12

(12) Ramprogrammet och de särskilda 
programmen bör övervakas och utvärderas 
regelbundet så att justeringar kan göras.

(12) Ramprogrammet och de särskilda 
programmen bör övervakas och utvärderas 
regelbundet så att justeringar kan göras.
Utvärderingsrapporterna bör om möjligt 
innehålla en granskning av 
programverksamheten utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv.

Motivering

Man bör om möjligt granska jämställdhetsdimensionen i verksamheten samtidigt som man tar 
hänsyn till den speciella karaktären hos vissa av de åtgärder som planeras inom 
ramprogrammet.

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkt 2

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en hållbar 
utveckling baseras på såväl en balanserad 
ekonomisk tillväxt och en social 
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft 
och med en hög skyddsnivå och
förbättringar av kvaliteten av miljöskyddet.

2. Ramprogrammet skall bidra till den 
konkurrenskraft och innovationskapacitet 
som gemenskapen har i sin egenskap av 
avancerat kunskapssamhälle, där en hållbar 
utveckling baseras på en balanserad 
ekonomisk tillväxt och en social 
marknadsekonomi med respekt för 
jämställdhet och med hög konkurrenskraft
samt med en hög skyddsnivå och
förbättringar av kvaliteten av miljöskyddet.

Motivering

Ramprogrammet omfattas av EU:s beslut om jämställdhet och integrering av ett 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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jämställdhetsperspektiv i enlighet med Amsterdamfördraget och kommissionens 
arbetsprogram om jämställdhet mellan könen.

Ändringsförslag 3
Artikel 6, punkt 3

3. Den finansiering som beviljas skall fullt ut 
överensstämma med gemenskapens regler 
för statligt stöd och därtill knutna 
instrument.

3. Den finansiering som beviljas skall fullt ut 
överensstämma med gemenskapens regler 
för statligt stöd och därtill knutna 
instrument. Gemenskapens bestämmelser 
om offentlig tillgång till information, 
öppenhet och integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv skall beaktas i alla 
delar av programmet.

Motivering

En tydlig koppling till gällande jämställdhetsbestämmelser på gemenskapsnivå om villkoren 
för finansiering gör det möjligt att införa ett jämställdhetsperspektiv i programmets allmänna 
metodstrategi.

Ändringsförslag 4
Artikel 8, punkt 2, stycke 1

2. Ramprogrammet och dess särskilda 
program skall bli föremål för halvtids- och 
slututvärderingar, där man bl.a. undersöker 
deras relevans, enhetlighet och 
synergieffekter, genomslagskraft, 
effektivitet, hållbarhet och nytta.

2. Ramprogrammet och dess särskilda 
program skall bli föremål för halvtids- och 
slututvärderingar, där man bl.a. undersöker 
deras relevans, enhetlighet och 
synergieffekter, genomslagskraft, 
effektivitet, hållbarhet och nytta. Sådana 
utvärderingar skall om möjligt innehålla en 
granskning av programverksamheten 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Motivering

En utvärdering av jämställdhetsdimensionen är ett sätt att se till att kvinnor och män ges lika 
möjligheter i finansieringshänseende.

Ändringsförslag 5
Artikel 10, punkt 2, led d

d) Entreprenörskap och innovationskultur. d) Entreprenörskap och innovationskultur
med beaktande av jämställdhetsaspekterna.
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Ändringsförslag 6
Artikel 26, punkt 2, led c

c) Utveckling av ett informationssamhälle 
för alla samt mer ändamålsenliga och 
effektiva tjänster på områden av intresse för 
allmänheten, liksom förbättring av 
livskvaliteten.

c) Utveckling av ett informationssamhälle 
för alla samt mer ändamålsenliga och 
effektiva tjänster på områden av intresse för 
allmänheten, liksom förbättring av 
livskvaliteten med beaktande av 
jämställdhetsaspekterna.

Ändringsförslag 7
Artikel 27, led b

b) att förbättra villkoren för utvecklingen av 
digitalt innehåll med särskild betoning på 
mångspråkighet och kulturell mångfald,

b) att förbättra villkoren för utvecklingen av 
digitalt innehåll med särskild betoning på 
mångspråkighet, jämställdhet mellan könen 
och kulturell mångfald,

Motivering

När det gäller utvecklingen av digitalt innehåll måste man också betona jämställdhet, 
eftersom det finns en jämställdhetsdimension när det gäller användbarheten.

Ändringsförslag 8
Artikel 28, led a

a) att främja innovation i processer, tjänster 
och produkter som fungerar med hjälp av 
IKT, i synnerhet hos små och medelstora 
företag och hos myndigheter, med beaktande 
av nödvändiga kompetenskrav,

a) att främja innovation i processer, tjänster 
och produkter som fungerar med hjälp av 
IKT, i synnerhet hos små och medelstora 
företag och hos myndigheter, med beaktande 
av nödvändiga kompetenskrav och den 
digitala klyftan mellan män och kvinnor,

Motivering

Det är fortfarande svårt för kvinnor att få tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik, framför allt på arbetsmarknaden och i synnerhet inom små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 9
Artikel 38, led c
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c) Avlägsnande av de icke-tekniska hindren 
för effektiva och intelligenta mönster när det 
gäller energiproduktion och 
energikonsumtion genom att man främjar 
institutionernas uppbyggnad av kapacitet, 
bl.a. på lokal och regional nivå, genom att 
man höjer medvetenheten, särskilt genom 
utbildningssystemet, genom att man 
uppmuntrar erfarenhets- och 
kunskapsutbyten bland de viktigaste berörda 
aktörerna och bland företag och medborgare 
i allmänhet samt genom att man stimulerar 
spridningen av bästa praxis och bästa 
tillgängliga teknik, särskilt genom att främja 
detta på EU-nivå.

c) Avlägsnande av de icke-tekniska hindren 
för effektiva och intelligenta mönster när det 
gäller energiproduktion och 
energikonsumtion genom att man främjar 
institutionernas uppbyggnad av kapacitet, 
bl.a. på lokal och regional nivå, genom att 
man höjer medvetenheten och genom att 
man tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekterna, särskilt genom 
utbildningssystemet, genom att man 
uppmuntrar erfarenhets- och 
kunskapsutbyten bland de viktigaste berörda 
aktörerna och bland företag och medborgare 
i allmänhet samt genom att man stimulerar 
spridningen av bästa praxis och bästa 
tillgängliga teknik, särskilt genom att främja 
detta på EU-nivå.


