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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I Horisont 2020-rammeprogrammets 
kapitel II, afdeling 1, foreskriver, at 
Horisont 2020 effektivt skal fremme 
ligestilling mellem kønnene og 
ligestillingsaspektet i indholdet af 
forsknings- og innovationsaktiviteterne. 
Der bør lægges særlig vægt på at sikre 
ligestilling mellem kønnene, med 
forbehold af situationen på området, i 
evalueringspaneler og organer såsom 
rådgivnings- og ekspertgrupper. 
Kønsaspektet bør integreres på passende 
vis i indholdet i forsknings- og 
innovationsaktiviteterne, i strategier, i 
programmer og i projekter og videreføres 
på alle stadier i forskningscyklussen.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I sin meddelelse "Den demografiske 
udvikling i Europa – En udfordring, men 
også en chance"9 understregede 
Kommissionen, at demografisk aldring er 
en af de største udfordringer, som alle 
medlemsstaterne står overfor, og at øget 
brug af nye teknologier kan bidrage til at 

(5) I sin meddelelse "Den demografiske 
udvikling i Europa – En udfordring, men 
også en chance" understregede 
Kommissionen, at demografisk aldring er 
en af de største udfordringer, som alle 
medlemsstaterne står overfor, og at øget 
brug af nye teknologier kan bidrage til at 
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reducere udgifterne og forbedre de ældres 
trivsel og aktive deltagelse i samfundet, 
samtidig med at den europæiske økonomis 
konkurrenceevne forbedres.

reducere udgifterne og forbedre de ældres 
trivsel og aktive deltagelse i samfundet 
f.eks. ved at udnytte deres erfaringer i 
virksomhedsmentorordninger, samtidig 
med at den europæiske økonomis 
konkurrenceevne forbedres.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 endelig af 12.10.2006. 9 COM(2006) 571 endelig af 12.10.2006.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det forventes, at ikt-løsninger kommer 
til at spille en vigtig rolle under det 
europæiske innovationspartnerskab inden 
for aktiv og sund aldring, iværksat under 
initiativet Innovation i EU, i opfyldelsen af 
målene om at opnå to yderligere sunde 
leveår senest i 2020 og forbedre borgernes 
livskvalitet og plejesystemernes effektivitet 
i Unionen. I den strategiske 
gennemførelsesplan er der fastlagt 
prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder: 
forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion.

(9) Det forventes, at ikt-løsninger kommer 
til at spille en vigtig rolle under det 
europæiske innovationspartnerskab inden 
for aktiv og sund aldring, iværksat under 
initiativet Innovation i EU, i opfyldelsen af 
målene om at opnå to yderligere sunde 
leveår senest i 2020 og forbedre borgernes 
livskvalitet uden forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, etnicitet, handicap, 
religion eller seksuel orientering og 
plejesystemernes effektivitet i Unionen. I 
den strategiske gennemførelsesplan er der 
fastlagt prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder: 
forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion; en alders-
og kønsbaseret tilgang er en uundværlig 
metode og et uundværligt instrument i 
forbindelse med politikudformning på de 
relevante områder.
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Gennemførelsen af AAL-
programmet bør også rettes mod 
kønsaspektet, der på passende vis bør 
integreres i indholdet i forsknings- og 
innovationsaktiviteterne og gennemføres 
på alle stadier i forskningscyklussen, 
sådan som der opfordres til i Europa-
Parlamentets beslutning af 11. december 
2012 om forebyggelse af aldersbetingede 
sygdomme hos kvinder12a samt Europa-
Parlamentets beslutning af 7. september 
2010 om kvindernes rolle i et aldrende 
samfund12b.
____________
12a Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0482.
12bEUT C 308 E af 20.10.2011, s. 49.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den fælles gennemførelse af AAL-
programmet forudsætter en 
gennemførelsesstruktur. Deltagerlandene 
har fastlagt gennemførelsesstrukturen for 
AAL-programmet og oprettede i 2007 
foreningen Ambient Assisted Living 
Association (IASBL), en international 
nonprofitorganisation, der er oprettet under 
belgisk lovgivning (i det følgende benævnt 
"AALA"). Da den eksisterende 
forvaltningsstruktur for det fælles AAL-
program ifølge rapporten om den 
foreløbige vurdering har vist sig at være 
effektiv og af god kvalitet, bør AALA 
anvendes som gennemførelsesstruktur og 

(14) Den fælles gennemførelse af AAL-
programmet forudsætter en 
gennemførelsesstruktur. Deltagerlandene 
har fastlagt gennemførelsesstrukturen for 
AAL-programmet og oprettede i 2007 
foreningen Ambient Assisted Living 
Association (IASBL), en international 
nonprofitorganisation, der er oprettet under 
belgisk lovgivning (i det følgende benævnt 
"AALA"). Da den eksisterende 
forvaltningsstruktur for det fælles AAL-
program ifølge rapporten om den 
foreløbige vurdering har vist sig at være 
effektiv og af god kvalitet, bør AALA 
anvendes som gennemførelsesstruktur og 
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fungere som AAL-programmets tildelings-
og kontrolorgan. AALA bør forvalte 
Unionens finansielle bidrag og sikre en 
effektiv gennemførelse af AAL-
programmet.

fungere som AAL-programmets tildelings-
og kontrolorgan. AALA bør forvalte 
Unionens finansielle bidrag og sikre en 
effektiv gennemførelse af AAL-
programmet. Der bør tages hensyn til 
forskelle på økonomiske og sociale 
områder mellem kvinder og mænd, når 
AAL-programmet udformes og 
gennemføres. Der bør også fokuseres på 
at sikre større deltagelse af kvinder inden 
for forskning og politiske processer.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør Kommissionen have ret til at 
reducere, tilbageholde eller indstille 
Unionens finansielle bidrag, hvis 
gennemførelsen af AAL-programmet er 
utilstrækkelig, mangelfuld eller forsinket, 
eller hvis deltagerlandene ikke bidrager, 
yder et mangelfuldt bidrag eller bidrager 
for sent til finansieringen af AAL-
programmet. Disse rettigheder bør 
fastlægges i den delegationsaftale, der skal 
indgås mellem Unionen og AALA.

(17) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør Kommissionen have ret til 
med forholdsmæssigt afpassede 
foranstaltninger at inddrive, reducere, 
tilbageholde eller indstille Unionens 
finansielle bidrag, hvis gennemførelsen af 
AAL-programmet er utilstrækkelig, 
mangelfuld eller forsinket, eller hvis 
deltagerlandene ikke bidrager, yder et 
mangelfuldt bidrag eller bidrager for sent 
til finansieringen af AAL-programmet. 
Disse rettigheder bør fastlægges i den 
delegationsaftale, der skal indgås mellem 
Unionen og AALA.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. at deltagerne dokumenterer, at AAL-
programmet er oprettet i 
overensstemmelse med principperne i 
Horisont 2020-rammeprogrammet, især 
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dets artikel 15 om ligestilling.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kontrakter, tilskudsaftaler og afgørelser 
om tilskud som følge af gennemførelsen af 
denne aftale skal indeholde bestemmelser, 
som udtrykkeligt giver Kommissionen, 
AALA, Revisionsretten og OLAF beføjelse 
til at gennemføre sådanne revisioner og 
undersøgelser i overensstemmelse med 
deres respektive beføjelser.

3. Kontrakter, tilskudsaftaler og afgørelser 
om tilskud som følge af gennemførelsen af 
denne aftale skal indeholde bestemmelser, 
som udtrykkeligt giver medlemsstaterne,
Kommissionen, AALA, Revisionsretten og 
OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne 
revisioner og undersøgelser i 
overensstemmelse med deres respektive 
beføjelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af AAL-programmet senest den 
31. december 2017. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af 
evalueringen og bemærkninger. 
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2018.

1. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af AAL-programmet senest den 
31. december 2017 og anvender hertil 
passende og realistiske benchmarks, der 
bør omfatte ligestillingsaspektet, til at 
afgøre om de resultater, der er opnået i 
AAL-programmet er gode. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af 
evalueringen og bemærkninger. 
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2018.
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