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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(2a) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
II nodaļas I iedaļā ir noteikts, ka 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020”
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā. Atkarībā no stāvokļa attiecīgajā 
jomā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
dzimumu līdzsvara nodrošināšanai 
vērtēšanas komisijās un tādās struktūrās 
kā padomdevēju un ekspertu grupas. 
Dzimumu līdztiesības aspekts būtu 
pienācīgi jāiekļauj stratēģiju, programmu 
un projektu pētniecības un inovācijas 
saturā un jāievēro visos pētniecības cikla 
posmos.

Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija savā paziņojumā "Eiropas 
demogrāfiskā nākotne — kā pārvērst 
problēmu par iespēju"9 uzsvēra, ka 
sabiedrības novecošana ir viena no 
svarīgākajām problēmām visās Eiropas 
Savienības valstīs un ka jaunu tehnoloģiju 
plašāka izmantošana varētu palīdzēt 
kontrolēt izmaksas, uzlabot vecu cilvēku 
labklājību un sekmēt to aktīvu līdzdalību 

(5) Komisija savā paziņojumā "Eiropas 
demogrāfiskā nākotne — kā pārvērst 
problēmu par iespēju"9 uzsvēra, ka 
sabiedrības novecošana ir viena no 
svarīgākajām problēmām visās Eiropas 
Savienības valstīs un ka jaunu tehnoloģiju 
plašāka izmantošana varētu palīdzēt 
kontrolēt izmaksas, uzlabot vecu cilvēku 
labklājību un sekmēt viņu aktīvu līdzdalību 
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sabiedrības dzīvē, kā arī uzlabot Savienības 
ekonomikas konkurētspēju.

sabiedrības dzīvē, piemēram, izmantojot 
viņu pieredzi un iesaistot viņus kā 
darbaudzinātājus uzņēmējdarbības jomā, 
kā arī uzlabot Savienības ekonomikas 
konkurētspēju.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

9 COM(2006) 571 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu 
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
gadiem, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un aprūpes sistēmu efektivitāti 
Savienībā. Tās stratēģiskajā īstenošanas 
plānā noteiktas prioritātes inovācijas 
paātrināšanai un paplašināšanai aktīvu un 
veselīgu vecumdienu jomā visā Savienībā 
trīs aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
gadiem un uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, nepieļaujot diskrimināciju 
vecuma, dzimuma, etniskās piederības, 
reliģijas vai seksuālās orientācijas dēļ, kā 
arī uzlabot aprūpes sistēmu efektivitāti 
Savienībā. Tās stratēģiskajā īstenošanas 
plānā noteiktas prioritātes inovācijas 
paātrināšanai un paplašināšanai aktīvu un 
veselīgu vecumdienu jomā visā Savienībā 
trīs aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija; 
integrēta pieeja, nodrošinot vecuma un 
dzimumu līdztiesības aspektu iekļaušanu, 
ir neaizvietojama politikas veidošanas 
metode un instruments attiecīgajās jomās.
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Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(10a) Īstenojot AAL programmu, būtu 
jāņem vērā arī dzimumu līdztiesības 
aspekts, kas būtu pienācīgi jāiekļauj 
pētniecības un inovācijas saturā un 
jāievēro visos pētniecības cikla posmos, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta 2012. gada 
11. decembra rezolūcijā par ar vecumu 
saistītu sieviešu slimību profilaksi12a, kā 
arī Eiropas Parlamenta 2010. gada 
7. septembra rezolūcijā par sieviešu lomu 
novecojošā sabiedrībā12b.
____________
12a Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0482.
12b OV C 308 E, 20.10.2011., 49. lpp.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(14) Lai kopīgi īstenotu AAL programmu, 
vajadzīga īstenošanas struktūra. Iesaistītās 
valstis ir vienojušās par AAL programmas 
īstenošanas struktūru un 2007. gadā 
izveidoja Interaktīvas automatizētas 
dzīvesvides apvienību (turpmāk „AALA”), 
kuras juridiskā forma ir AISBL —
starptautiska bezpeļņas organizācija 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Ņemot 
vērā, ka saskaņā ar starpposma 
novērtējuma ziņojumu AAL JP esošā 
pārvaldības struktūra ir izrādījusies 
efektīva un kvalitatīva, AALA būtu 
jāizmanto kā īstenošanas struktūra un tai 
būtu jāuzņemas AAL programmas 
finansējuma piešķiršanas un uzraudzības 
struktūras funkcija. AALA būtu jāpārvalda 

(14) Lai kopīgi īstenotu AAL programmu, 
vajadzīga īstenošanas struktūra. Iesaistītās 
valstis ir vienojušās par AAL programmas 
īstenošanas struktūru un 2007. gadā 
izveidoja Interaktīvas automatizētas 
dzīvesvides apvienību (turpmāk „AALA”), 
kuras juridiskā forma ir AISBL —
starptautiska bezpeļņas organizācija 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Ņemot 
vērā, ka saskaņā ar starpposma 
novērtējuma ziņojumu AAL JP esošā 
pārvaldības struktūra ir izrādījusies 
efektīva un kvalitatīva, AALA būtu 
jāizmanto kā īstenošanas struktūra un tai 
būtu jāuzņemas AAL programmas 
finansējuma piešķiršanas un uzraudzības 
struktūras funkcija. AALA būtu jāpārvalda 
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Savienības finansiālais ieguldījums un 
jānodrošina AAL programmas efektīva 
īstenošana.

Savienības finansiālais ieguldījums un 
jānodrošina AAL programmas efektīva 
īstenošana. Izstrādājot un īstenojot AAL 
programmu, būtu jāņem vērā sieviešu un 
vīriešu atšķirīgais ekonomiskais un 
sociālais stāvoklis. Uzmanība būtu 
jāpievērš arī tam, lai labāk nodrošinātu 
sieviešu līdzdalību pētniecībā un 
politiskajā procesā.

Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai aizsargātu Savienības finansiālās 
intereses, Komisijai vajadzētu būt tiesīgai 
samazināt, apturēt vai izbeigt Savienības 
finansiālo ieguldījumu, ja AAL programma 
tiek īstenota neatbilstoši, daļēji vai novēloti 
vai ja iesaistītās valstis ieguldījumu AAL 
programmas finansēšanā nesniedz vai 
sniedz daļēji vai novēloti. Šīs tiesības būtu 
jāparedz deleģēšanas nolīgumā, kas 
jānoslēdz Savienībai un AALA.

(17) Lai aizsargātu Savienības finansiālās 
intereses, Komisijai vajadzētu būt tiesīgai, 
īstenojot proporcionālus pasākumus, 
atgūt, samazināt, apturēt vai izbeigt 
Savienības finansiālo ieguldījumu, ja AAL 
programma tiek īstenota neatbilstoši, daļēji 
vai novēloti vai ja iesaistītās valstis 
ieguldījumu AAL programmas finansēšanā 
nesniedz vai sniedz daļēji vai novēloti. Šīs 
tiesības būtu jāparedz deleģēšanas 
nolīgumā, kas jānoslēdz Savienībai un 
AALA.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1.a iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
AAL programma ir izveidota saskaņā ar 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
noteiktajiem principiem, jo īpaši tās 
15. pantu par dzimumu līdztiesību.



PE522.834v02-00 6/7 AD\1013549LV.doc

LV

Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju
lēmumos, kas izriet no šā lēmuma 
īstenošanas, ietver noteikumus, kas 
nepārprotami pilnvaro Komisiju, AALA, 
Revīzijas palātu un OLAF veikt revīzijas 
un izmeklēšanu saskaņā ar to attiecīgajām 
kompetencēm.

3. Līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju 
lēmumos, kas izriet no šā lēmuma 
īstenošanas, ietver noteikumus, kas 
nepārprotami pilnvaro dalībvalstis, 
Komisiju, AALA, Revīzijas palātu un 
OLAF veikt revīzijas un izmeklēšanu 
saskaņā ar to attiecīgajām kompetencēm.

Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic AAL programmas starpposma 
novērtējumu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus un Komisijas 
komentārus. Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam minēto ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic AAL programmas starpposma 
novērtējumu, un, lai noteiktu, vai AAL 
programma ir bijusi veiksmīga, ir 
jāizmanto piemēroti un reālistiski kritēriji, 
tajos ietverot dzimumu līdztiesības 
principu. Komisija sagatavo ziņojumu par 
minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus un Komisijas 
komentārus. Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam minēto ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Savienības dalība pētniecības un izstrādes programmā „Aktīva dzīve un 
interaktīva automatizēta dzīvesvide”, ko kopīgi īsteno vairākas 
dalībvalstis
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