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PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 
2020» ορίζει, στο κεφάλαιο II, Τμήμα 1, 
ότι ο «Ορίζοντας 2020» θα διασφαλίσει 
την αποτελεσματική προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων και τη διάσταση 
των δύο φύλων στο περιεχόμενο της 
έρευνας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, 
ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση, σε 
ομάδες αξιολόγησης και σε φορείς όπως 
συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες 
εμπειρογνωμόνων. Η διάσταση του φύλου 
πρέπει να ενσωματωθεί καταλλήλως στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας στο πλαίσιο στρατηγικών, 
προγραμμάτων και σχεδίων, και να 
εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια του 
ερευνητικού κύκλου.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Το 
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, 
μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία»9, 

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Το 
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, 
μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία»9, 
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η Επιτροπή υπογράμμισε το γεγονός ότι η 
δημογραφική γήρανση αποτελεί μία από 
τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
όλα τα κράτη μέλη και ότι η αυξημένη 
χρήση νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να 
βοηθήσει στον έλεγχο των εξόδων, τη 
βελτίωση της ευζωίας και την προώθηση 
της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων 
στην κοινωνία, καθώς και στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

η Επιτροπή υπογράμμισε το γεγονός ότι η 
δημογραφική γήρανση αποτελεί μία από 
τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
όλα τα κράτη μέλη και ότι η αυξημένη 
χρήση νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να 
βοηθήσει στον έλεγχο των εξόδων, τη 
βελτίωση της ευζωίας και την προώθηση 
της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων 
στην κοινωνία, για παράδειγμα με την 
αξιοποίηση της πείρας τους ως μεντόρων 
επιχειρηματικότητας, καθώς και στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 τελικό της 12ης 
Οκτωβρίου 2006.

9 COM(2006) 571 τελικό της 12ης 
Οκτωβρίου 2006.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με 
θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ένωσης 
Καινοτομίας προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της σχετικά με την 
αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά 
δύο χρόνια έως το 2020, καθώς και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
συστημάτων περίθαλψης στην Ένωση. Το 
στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής της 
καθορίζει προτεραιότητες για την 
επιτάχυνση και την κλιμάκωση της 
καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση σε όλη την Ένωση σε τρεις 
τομείς: την πρόληψη και την προώθηση 
της υγείας· την περίθαλψη και τη θεραπεία·
και την ανεξάρτητη διαβίωση και την 
κοινωνική ένταξη.

(9) Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με 
θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ένωσης 
Καινοτομίας προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της σχετικά με την 
αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά 
δύο χρόνια έως το 2020, καθώς και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
χωρίς καμία διάκριση για λόγους ηλικίας, 
φύλου, εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, 
θρησκευτικού ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού και τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των συστημάτων 
περίθαλψης στην Ένωση. Το στρατηγικό 
σχέδιο υλοποίησής της καθορίζει 
προτεραιότητες για την επιτάχυνση και την 
κλιμάκωση της καινοτομίας για την ενεργό 
και υγιή γήρανση σε όλη την Ένωση σε 
τρεις τομείς: την πρόληψη και την 
προώθηση της υγείας, την περίθαλψη και 
τη θεραπεία, καθώς και την ανεξάρτητη 



PE522.834v02-00 4/8 AD\1013549EL.doc

EL

διαβίωση και την κοινωνική ένταξη· η 
ενσωμάτωση της διάστασης της ηλικίας 
και του φύλου είναι απαραίτητη μέθοδος 
και μέσο  για τη διαμόρφωση της 
πολιτικής στους αντίστοιχους τομείς.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Κατά την εκτέλεση του 
προγράμματος AAL πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου, 
πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να 
ενσωματώνεται κατάλληλα στο 
περιεχόμενο έρευνας και καινοτομίας και 
να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του 
ερευνητικού κύκλου, όπως αναφέρεται 
στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 
σχετικά με την πρόληψη των 
συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών 
των γυναικών12α, καθώς και στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με το ρόλο των 
γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία12β.
____________
12α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0482.
12β ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 49.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κοινή υλοποίηση του 
προγράμματος AAL απαιτεί μια 
εκτελεστική δομή. Τα συμμετέχοντα κράτη 

(14) Η κοινή υλοποίηση του 
προγράμματος AAL απαιτεί μια 
εκτελεστική δομή. Τα συμμετέχοντα κράτη 
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έχουν συμφωνήσει ως προς την 
εκτελεστική δομή για το πρόγραμμα AAL 
και συνέστησαν το 2007 την AAL 
Association IASBL, μια διεθνή μη 
κερδοσκοπική οργάνωση που διέπεται από 
το βελγικό δίκαιο (εφεξής «AALA»).
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης, η υφιστάμενη 
δομή διοίκησης του ΚΠ AAL έχει 
αποδειχθεί ότι είναι αποδοτική και καλής 
ποιότητας, η AALA θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως εκτελεστική δομή και 
να αναλάβει το ρόλο του φορέα κατανομής 
και παρακολούθησης του προγράμματος 
AAL. Η AALA πρέπει να διαχειρίζεται τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και 
πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
υλοποίηση του προγράμματος AAL.

έχουν συμφωνήσει ως προς την 
εκτελεστική δομή για το πρόγραμμα AAL 
και συνέστησαν το 2007 την AAL 
Association IASBL, μια διεθνή μη 
κερδοσκοπική οργάνωση που διέπεται από 
το βελγικό δίκαιο (εφεξής «AALA»).
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης, η υφιστάμενη 
δομή διοίκησης του ΚΠ AAL έχει 
αποδειχθεί ότι είναι αποδοτική και καλής 
ποιότητας, η AALA θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως εκτελεστική δομή και 
να αναλάβει το ρόλο του φορέα κατανομής 
και παρακολούθησης του προγράμματος 
AAL. Η AALA πρέπει να διαχειρίζεται τη 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και 
πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
υλοποίηση του προγράμματος AAL. Κατά 
τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του 
προγράμματος AAL πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι διαφορές ανάμεσα σε άνδρες 
και γυναίκες στον οικονομικό και 
κοινωνικό τομέα. Πρέπει επίσης να δοθεί 
προσοχή στην εξασφάλιση μεγαλύτερης 
συμμετοχής των γυναικών στις 
διεργασίες στους τομείς της έρευνας και 
της πολιτικής.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να μειώσει, να 
αναστείλει ή να σταματήσει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε 
περίπτωση που το πρόγραμμα AAL 
υλοποιείται ανεπαρκώς, μερικώς ή 
καθυστερημένα, ή σε περίπτωση που τα 
συμμετέχοντα κράτη δεν συνεισφέρουν, ή 
συνεισφέρουν μερικώς ή καθυστερημένα, 
στη χρηματοδότηση του προγράμματος 
AAL. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να 

(17) Για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα μέσω 
αναλογικών μέτρων να ανακτήσει, να
μειώσει, να αναστείλει ή να σταματήσει τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε 
περίπτωση που το πρόγραμμα AAL 
υλοποιείται ανεπαρκώς, μερικώς ή 
καθυστερημένα, ή σε περίπτωση που τα 
συμμετέχοντα κράτη δεν συνεισφέρουν, ή 
συνεισφέρουν μερικώς ή καθυστερημένα, 
στη χρηματοδότηση του προγράμματος 
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προβλέπονται στη συμφωνία ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων που θα συναφθεί μεταξύ της 
Ένωσης και της AALA.

AAL. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να 
προβλέπονται στη συμφωνία ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων που θα συναφθεί μεταξύ της 
Ένωσης και της AALA.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Απόδειξη από τα συμμετέχοντα κράτη 
ότι το πρόγραμμα AAL έχει οργανωθεί 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο 
πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 15 που αφορά 
την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Συμβάσεις, συμφωνίες επιχορήγησης 
και αποφάσεις επιχορήγησης που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης περιέχουν διατάξεις 
με τις οποίες εξουσιοδοτείται ρητώς η 
Επιτροπή, η AALA, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και η OLAF να διενεργούν 
ελέγχους και έρευνες σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

3. Συμβάσεις, συμφωνίες επιχορήγησης 
και αποφάσεις επιχορήγησης που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης περιέχουν διατάξεις 
με τις οποίες εξουσιοδοτούνται ρητώς τα 
κράτη μέλη, η Επιτροπή, η AALA, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF να 
διενεργούν ελέγχους και έρευνες σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει 

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει 
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ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
AAL. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση επί 
της αξιολόγησης αυτής, η οποία 
περιλαμβάνει συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να 
αποστείλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έως τις 30 Ιουνίου 2018.

ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
AAL χρησιμοποιώντας κατάλληλα και 
ρεαλιστικά κριτήρια αναφοράς, τα οποία 
πρέπει να περιλαμβάνουν μια διάσταση 
ισότητας των φύλων, για να αποφανθεί 
κατά πόσον το πρόγραμμα ΑΑL υπήρξε 
επιτυχές. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 
επί της αξιολόγησης αυτής, η οποία 
περιλαμβάνει συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να 
αποστείλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έως τις 30 Ιουνίου 2018.
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