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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ II skyriaus 1 skirsnyje 
nustatyta, kad pagal programą 
„Horizontas 2020“ turi būti užtikrinamas 
veiksmingas lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
skatinimas moksliniuose tyrimuose ir 
inovacijų turinyje. Ypatingas dėmesys 
atsižvelgiant į padėtį konkrečioje srityje 
turėtų būti skiriamas lyčių pusiausvyros 
užtikrinimui vertinimo komisijose ir 
tokiuose organuose, kaip patariamosios ir 
ekspertų grupės. Lyčių aspektas turėtų 
būti tinkamai integruotas į su 
strategijomis, programomis ir projektais 
susijusius mokslinius tyrimus ir inovacijų 
turinį ir juo turėtų būti vadovaujamasi 
visais mokslinių tyrimų ciklo etapais;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) komunikate „Europos demografijos 
ateitis – iššūkį paversti galimybe“9

Komisija pabrėžė, kad demografinis 
senėjimas yra vienas iš pagrindinių visų 
valstybių narių uždavinių ir kad daugiau 
naudojant naujas technologijas būtų galima 
labiau kontroliuoti išlaidas, didinti vyresnio 
amžiaus žmonių gerovę, skatinti jų aktyvų 

(5) savo komunikate „Europos 
demografijos ateitis – iššūkį paversti 
galimybe“9 Komisija pabrėžė, kad 
demografinis senėjimas yra vienas iš 
pagrindinių visų valstybių narių iššūkių ir 
kad daugiau naudojant naujas technologijas 
būtų galima labiau kontroliuoti išlaidas, 
didinti vyresnio amžiaus žmonių gerovę, 
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dalyvavimą visuomenėje ir didinti 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumą;

skatinti jų aktyvų dalyvavimą visuomenėje, 
pavyzdžiui, panaudojant jų, kaip patarėjų 
verslo klausimais, patirtį, ir didinti 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumą;

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 galutinis, 2006 10 12. 9 COM(2006) 571 final, 2006 10 12.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tikimasi, kad IRT sprendimai bus labai 
naudingi įgyvendinant pagal iniciatyvą 
„Inovacijų Sąjunga“ sukurtos Europos 
inovacijų partnerystės (EIP) vyresnių 
žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje 
tikslus – iki 2020 m. sveiko gyvenimo 
trukmę pailginti dvejais metais, taip pat 
pagerinti Sąjungos piliečių gyvenimo 
kokybę ir sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumą. Šios partnerystės 
strateginiame įgyvendinimo plane nustatyti 
inovacijų vyresnių žmonių aktyvumo ir 
sveikatos srityje diegimo paspartinimo ir 
geresnio panaudojimo visoje Sąjungoje 
prioritetai šiose trijose srityse: prevencijos 
ir sveikatos ugdymo, priežiūros ir gydymo, 
savarankiško gyvenimo ir socialinės 
įtraukties;

(9) tikimasi, kad IRT sprendimai bus labai 
naudingi įgyvendinant pagal iniciatyvą 
„Inovacijų Sąjunga“ sukurtos Europos 
inovacijų partnerystės (EIP) vyresnių 
žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje 
tikslus – iki 2020 m. sveiko gyvenimo 
trukmę pailginti dvejais metais, taip pat 
pagerinti Sąjungos piliečių gyvenimo 
kokybę užkertant kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl amžiaus, lyties, etninės 
kilmės, negalios, religijos ar lytinės 
orientacijos ir sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumą. Šios partnerystės 
strateginiame įgyvendinimo plane nustatyti 
inovacijų vyresnių žmonių aktyvumo ir 
sveikatos srityje diegimo paspartinimo ir 
geresnio panaudojimo visoje Sąjungoje 
prioritetai šiose trijose srityse: prevencijos 
ir sveikatos ugdymo, priežiūros ir gydymo, 
savarankiško gyvenimo ir socialinės 
įtraukties. Amžiaus ir lyties aspektų 
įtraukimas yra nepakeičiamas politikos 
formavimo atitinkamose srityse metodas ir 
priemonė;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) įgyvendinant aktyvaus ir lengvesnio 
gyvenimo programą (ALG programa) taip 
pat turėtų būti sprendžiamas klausimas 
dėl lyties aspekto: jis turėtų būti tinkamai 
įtrauktas į mokslinius tyrimus ir inovacijų 
turinį ir juo turėtų būti vadovaujamasi 
visais mokslinių tyrimų ciklo etapais, kaip 
pažymėta Europos Parlamento 2012 m. 
gruodžio 11 d. rezoliucijoje dėl su 
amžiumi susijusių moterų ligų 
prevencijos12a, taip pat Europos 
Parlamento 2010 m. rugsėjo 7 d. 
rezoliucijoje dėl moterų vaidmens 
senėjančioje visuomenėje12b;
____________
12a Priimti tekstai, P7_TA(2012)0482.
12b OL C 308 E, 2011 10 20, p. 49.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) bendrai įgyvendinant ALG programą 
reikalinga įgyvendinimo stuktūra. 
Dalyvaujančios valstybės sutarė dėl ALG 
programos įgyvendinimo struktūros ir 
2007 m. įsteigė asociaciją IASBL – pagal 
Belgijos teisę įsteigtą tarptautinę ne pelno 
organizaciją – „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“ (toliau – KGPAA). 
Kadangi tarpinio vertinimo ataskaitoje 
patvirtinama, jog dabartinė bendros KGPA 
programos valdymo struktūra yra 
veiksminga ir kokybiška, KGPAA turėtų 
būti naudojama kaip įgyvendinimo 
struktūra ir atlikti ALG programos 

(14) bendrai įgyvendinant ALG programą 
reikalinga įgyvendinimo struktūra. 
Dalyvaujančios valstybės sutarė dėl ALG 
programos įgyvendinimo struktūros ir 
2007 m. įsteigė asociaciją IASBL – pagal 
Belgijos teisę įsteigtą tarptautinę ne pelno 
organizaciją – „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“ (toliau – KGPAA). 
Kadangi tarpinio vertinimo ataskaitoje 
patvirtinama, jog dabartinė bendros KGPA 
programos valdymo struktūra yra 
veiksminga ir kokybiška, KGPAA turėtų 
būti naudojama kaip įgyvendinimo 
struktūra ir atlikti ALG programos 
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paskirstymo ir stebėsenos įstaigos 
vaidmenį. KGPAA turėtų administruoti 
Sąjungos finansinį įnašą ir užtikrinti 
veiksmingą ALG programos įgyvendinimą;

paskirstymo ir stebėsenos įstaigos 
vaidmenį. KGPAA turėtų administruoti 
Sąjungos finansinį įnašą ir užtikrinti 
veiksmingą ALG programos įgyvendinimą.
Rengiant ir įgyvendinant ALG programą 
turėtų būti atsižvelgta į moterų ir vyrų 
skirtumus ekonominėje ir socialinėje 
srityse. Dėmesys turėtų būti atkreiptas ir į 
geresnio moterų dalyvavimo moksliniuose 
tyrimuose ir politikos procese užtikrinimą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdama apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, Komisija turėtų turėti 
teisę sumažinti Sąjungos finansinį įnašą 
arba sustabdyti ar nutraukti jo teikimą, jei 
ALG programa būtų įgyvendinama 
netinkamai, iš dalies ar vėluojant arba jei 
dalyvaujančios valstybės neprisidėtų, 
prisidėtų iš dalies arba vėluotų prisidėti 
prie ALG programos finansavimo. Tos 
teisės turėtų būti numatytos įgaliojimo 
susitarime, kurį turi sudaryti Sąjunga ir
KGPAA;

(17) siekdama apsaugoti Sąjungos 
finansinius interesus, Komisija turėtų turėti 
teisę proporcingomis priemonėmis 
susigrąžinti, sumažinti Sąjungos finansinį 
įnašą arba sustabdyti ar nutraukti jo 
teikimą, jei ALG programa būtų 
įgyvendinama netinkamai, iš dalies ar 
vėluojant arba jei dalyvaujančios valstybės 
neprisidėtų, prisidėtų iš dalies arba vėluotų 
prisidėti prie ALG programos finansavimo. 
Tos teisės turėtų būti numatytos įgaliojimo 
susitarime, kurį turi sudaryti Sąjunga ir 
KGPAA;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. dalyvaujančios valstybės turi pateikti 
įrodymą, kad ALG programa parengta 
pagal principus, nustatytus bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“, ypač jos 
15 straipsnyje dėl lyčių lygybės;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sutartyse, dotacijos susitarimuose ir 
dotacijos sprendimuose, sudaromuose 
įgyvendinant šį sprendimą, yra nuostatos, 
kuriomis Komisija, KGPAA, Audito 
Rūmai ir OLAF aiškiai įgaliojami atlikti 
auditą ir tyrimus pagal atitinkamas savo 
kompetencijos sritis.

3. Sutartyse, dotacijos susitarimuose ir 
dotacijos sprendimuose, sudaromuose 
įgyvendinant šį sprendimą, yra nuostatos, 
kuriomis valstybės narės, Komisija, 
KGPAA, Audito Rūmai ir OLAF aiškiai 
įgaliojami atlikti auditą ir tyrimus pagal 
atitinkamas savo kompetencijos sritis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka tarpinį ALG programos vertinimą. 
Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į 
kurią įtraukiamos Komisijos vertinimo 
išvados ir pastabos. Tą ataskaitą Komisija 
iki 2018 m. birželio 30 d. perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka tarpinį ALG programos vertinimą 
vadovaudamasi tinkamais ir realistiškais 
kriterijais, kurie turėtų apimti lyčių 
lygybės aspektą, siekiant nustatyti, ar 
ALG programa įgyvendinta sėkmingai. 
Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į 
kurią įtraukiamos Komisijos vertinimo 
išvados ir pastabos. Tą ataskaitą Komisija 
iki 2018 m. birželio 30 d. perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
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