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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W programie ramowym „Horyzont 
2020”, w rozdziale II sekcja 1, 
postanowiono, że będzie miało miejsce 
skuteczne promowanie równości płci i 
wymiaru płciowego w kontekście badań i 
innowacji. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zapewnienie równowagi płci, 
z zastrzeżeniem sytuacji w danej 
dziedzinie, w panelach oceniających oraz 
w takich gremiach jak grupy doradcze 
i grupy eksperckie. Aspekt płci należy 
odpowiednio włączyć do strategii, 
programów i projektów w zakresie badań 
i innowacji oraz monitorować go na 
wszystkich etapach cyklu badawczego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swoim komunikacie zatytułowanym
„Demograficzna przyszłość Europy –
przekształcić wyzwania w nowe 
możliwości9” Komisja podkreśliła fakt, że 
starzenie się społeczeństw jest jednym z 
głównych wyzwań, przed którymi stoją 
wszystkie państwa członkowskie UE oraz 
że intensywniejsze korzystanie z nowych 
technologii mogłyby ułatwić 

(5) W swoim komunikacie zatytułowanym
„Demograficzna przyszłość Europy –
przekształcić wyzwania w nowe 
możliwości9” Komisja podkreśliła fakt, że 
starzenie się społeczeństw jest jednym z 
głównych wyzwań, przed którymi stoją 
wszystkie państwa członkowskie UE oraz 
że intensywniejsze korzystanie z nowych 
technologii mogłyby ułatwić 
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kontrolowanie kosztów i wpłynąć na 
poprawę sytuacji ludzi starszych oraz ich 
aktywny udział w społeczeństwie, jak 
również na zwiększenie konkurencyjności 
gospodarki europejskiej.

kontrolowanie kosztów i wpłynąć na 
poprawę sytuacji ludzi starszych oraz ich 
aktywny udział w społeczeństwie, np. 
poprzez wykorzystanie ich doświadczenia 
jako mentorów przedsiębiorczości, jak 
również na zwiększenie konkurencyjności 
gospodarki europejskiej.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 final z 12 października 
2006 r.

9 COM(2006) 571 final z 12 października 
2006 r.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Z ustaleń przyjętych w ramach 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu 
ustanowionego w ramach Unii inowacji
wynika, że rozwiązania ICT mają odegrać 
istotną rolę w realizacji jego celu 
zakładającego przedłużenie długości 
zdrowego życia o dwa lata do 2020 r., jak 
również poprawę jakości życia obywateli 
oraz zwiększenie wydajności systemów 
opieki w Unii. W jego strategicznym planie 
wdrażania określono priorytety w zakresie 
przyśpieszenia i zwiększenia skali 
innowacji na rzecz aktywnego życia w 
dobrym zdrowiu w całej Unii w trzech 
dziedzinach: profilaktyka i promocja 
zdrowia, opieka i leczenie oraz niezależne 
życie i włączenie społeczne.

(9) Z ustaleń przyjętych w ramach 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu 
ustanowionego w ramach Unii innowacji
wynika, że rozwiązania ICT mają odegrać 
istotną rolę w realizacji jego celu 
zakładającego przedłużenie długości 
zdrowego życia o dwa lata do 2020 r., jak 
również poprawę jakości życia obywateli
bez dyskryminacji z racji wieku, płci, 
pochodzenia etnicznego, 
niepełnosprawności, wyznania lub 
orientacji seksualnej oraz zwiększenie 
wydajności systemów opieki w Unii. W 
jego strategicznym planie wdrażania 
określono priorytety w zakresie 
przyśpieszenia i zwiększenia skali 
innowacji na rzecz aktywnego życia w 
dobrym zdrowiu w całej Unii w trzech 
dziedzinach: profilaktyka i promocja 
zdrowia, opieka i leczenie oraz niezależne 
życie i włączenie społeczne.
Uwzględnianie problematyki wieku i płci 
to niezbędna metoda i instrument 
prowadzenia polityki w odpowiednich
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dziedzinach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Podczas wdrażania programu 
poświęconego nowoczesnym 
technologiom w służbie osobom starszym 
należy również uwzględnić aspekt płci, 
który należy w odpowiedni sposób włączyć 
w kontekście badań i innowacji oraz 
monitorować go na wszystkich etapach 
cyklu badawczego, zgodnie z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 11 
grudnia 2012 r. w sprawie zapobiegania 
chorobom kobiet związanym z wiekiem12a

oraz z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w 
sprawie roli kobiet w starzejącym się 
społeczeństwie12b.
____________
12a Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0482.
12b Dz.U. C 308 E z 20.10.2011, s. 49.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wspólna realizacja programu AAL 
wymaga instytucji wdrożeniowej. Państwa 
uczestniczące uzgodniły utworzenie 
instytucji wdrożeniowej dla programu 
AAL, powołując w 2007 r. Stowarzyszenie
„Nowoczesne technologie w służbie 
osobom starszym” IASBL, 
międzynarodową organizację 
niekomercyjną utworzoną pod prawem 

(14) Wspólna realizacja programu AAL 
wymaga instytucji wdrożeniowej. Państwa 
uczestniczące uzgodniły utworzenie 
instytucji wdrożeniowej dla programu 
AAL, powołując w 2007 r. Stowarzyszenie
„Nowoczesne technologie w służbie 
osobom starszym” IASBL, 
międzynarodową organizację 
niekomercyjną utworzoną pod prawem 
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belgijskim (zwaną dalej „AALA”). Ze 
względu na fakt, że jak wynika ze 
sprawozdania z oceny okresowej, istniejące 
struktury zarządzania AAL JP okazały się 
być skuteczne i dobrej jakości, AALA 
powinno zostać wykorzystane jako 
instytucja wdrożeniowa i powinno pełnić 
funkcje związane z przydziałem i 
monitorowaniem w programie AAL.
AALA powinno zarządzać wkładem 
finansowym Unii oraz dbać o skuteczną 
realizację programu AAL.

belgijskim (zwaną dalej „AALA”). Ze 
względu na fakt, że jak wynika ze 
sprawozdania z oceny okresowej, istniejące 
struktury zarządzania AAL JP okazały się 
być skuteczne i dobrej jakości, AALA 
powinno zostać wykorzystane jako 
instytucja wdrożeniowa i powinno pełnić 
funkcje związane z przydziałem i 
monitorowaniem w programie AAL.
AALA powinno zarządzać wkładem 
finansowym Unii oraz dbać o skuteczną 
realizację programu AAL. W ramach 
planowania i realizacji programu AAL 
należy uwzględniać różnice między 
kobietami a mężczyznami w odniesieniu 
do kwestii gospodarczych i społecznych. 
Należy również zwrócić uwagę na większy 
udział kobiet w procesach badawczych i 
politycznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby chronić interesy finansowe Unii 
Komisja powinna mieć prawo 
ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia 
finansowania programu AAL z wkładu 
finansowego Unii, jeśli program AAL jest 
realizowany niewłaściwie, jedynie
częściowo lub z opoźnieniem, lub też gdy 
uczestniczące państwa nie wnoszą swojego 
wkładu, wnoszą go jedynie częściowo lub 
z opóźnieniem. Prawa te powinny być 
zagwarantowane w umowie o delegacji, 
która ma zostać zawarta między Unią a 
AALA.

(17) Aby chronić interesy finansowe Unii,
Komisja powinna mieć przy zastosowaniu 
proporcjonalnych środków prawo
odzyskania, ograniczenia, zawieszenia lub 
zakończenia finansowania programu AAL 
z wkładu finansowego Unii, jeśli program
ten jest realizowany niewłaściwie, 
częściowo lub z opóźnieniem, lub też gdy
państwa uczestniczące nie wnoszą swojego 
wkładu w finansowanie programu AAL, 
wnoszą go częściowo lub z opóźnieniem.
Prawa te powinny być zagwarantowane w 
umowie o delegacji, która ma zostać 
zawarta między Unią a AALA.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Uczestniczące państwa powinny 
wykazać, że program AAL jest 
realizowany zgodnie z zasadami 
określonymi w programie ramowym 
„Horyzont 2020”, zwłaszcza z jego art. 15 
dotyczącym równości płci.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zamówienia, umowy w sprawie dotacji 
oraz decyzje o udzieleniu dotacji 
wynikające z realizacji niniejszej decyzji 
zawierają postanowienia wyraźnie 
upoważniające Komisję, AALA, Trybunał 
Obrachunkowy oraz OLAF do 
prowadzenia audytów i dochodzeń, 
stosownie do przysługujących im 
kompetencji.

3. Zamówienia, umowy w sprawie dotacji 
oraz decyzje o udzieleniu dotacji 
wynikające z realizacji niniejszej decyzji 
zawierają postanowienia wyraźnie 
upoważniające państwa członkowskie,
Komisję, AALA, Trybunał Obrachunkowy 
oraz OLAF do prowadzenia audytów i 
dochodzeń, stosownie do przysługujących 
im kompetencji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową programu 
AAL. Komisja sporządzi sprawozdanie z 
oceny zawierające wnioski z oceny i uwagi 
Komisji. Do dnia 30 czerwca 2018 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie 

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową programu 
AAL przy wykorzystaniu właściwych i 
realistycznych wartości odniesienia, wśród 
których należy uwzględnić wymiar 
równości płci, aby określić, czy program 



PE522.834v02-00 8/9 AD\1013549PL.doc

PL

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. AAL został pomyślnie zrealizowany.
Komisja sporządzi sprawozdanie z oceny 
zawierające wnioski z oceny i uwagi 
Komisji. Do dnia 30 czerwca 2018 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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