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AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programul cadru Orizont 2020 
prevede, la capitolul II secțiunea 1, că 
Orizont 2020 asigură promovarea 
eficientă a egalității de gen și a 
dimensiunii de gen în activitățile de 
cercetare și inovare. Ar trebui să se 
acorde o atenție specială asigurării 
echilibrului de gen, în funcție de situația 
de la fața locului, în comitete de evaluare 
și în organisme cum ar fi grupurile 
consultative și grupurile de experți. 
Dimensiunea de gen ar trebui să fie 
integrată în mod adecvat în conținutul 
cercetării și inovării din strategii, 
programe și proiecte și să fie monitorizată 
în toate etapele ciclului de cercetare.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată „Viitorul 
demografic al Europei – de la provocare la 
oportunitate”, Comisia a subliniat faptul că 
îmbătrânirea populației este una dintre 
principalele provocări cu care se confruntă 
toate statele membre și că utilizarea sporită 
a noilor tehnologii ar putea contribui la 
controlul costurilor, la o creștere a 
bunăstării și la promovarea unei participări 

(5) În comunicarea sa intitulată „Viitorul 
demografic al Europei – de la provocare la 
oportunitate”9, Comisia a subliniat faptul 
că îmbătrânirea populației este una dintre 
principalele provocări cu care se confruntă 
toate statele membre și că utilizarea sporită 
a noilor tehnologii ar putea contribui la 
controlul costurilor, la o creștere a 
bunăstării și la promovarea unei participări 
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active în societate a persoanelor în vârstă, 
precum și la ameliorarea competitivității 
economiei Uniunii.

active în societate a persoanelor în vârstă, 
de exemplu utilizând experiența acestora 
ca mentori de afaceri, precum și la 
ameliorarea competitivității economiei 
Uniunii.

__________________ __________________
9 COM (2006)571 final din 12 octombrie 
2006.

9 COM (2006)571 final din 12 octombrie 
2006.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul Parteneriatului european 
pentru inovare privind îmbătrânirea activă 
și în condiții bune de sănătate instituit în 
cadrul unei Uniunii a inovării, se 
preconizează ca soluțiile TIC să joace un 
rol important în atingerea obiectivelor sale 
de a prelungi viața cetățenilor cu doi ani de 
viață sănătoasă până în 2020, precum și de 
a îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățeni 
și eficiența sistemelor de sănătate în 
Uniune. Planul strategic de punere în 
aplicare a acestuia stabilește prioritățile 
pentru accelerarea și intensificarea inovării 
în ceea ce privește îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate în întreaga 
Uniune, în trei domenii: prevenirea bolilor 
și promovarea sănătății, îngrijirea și 
tratamentul, traiul independent și 
incluziunea socială.

(9) În cadrul Parteneriatului european 
pentru inovare privind îmbătrânirea activă 
și în condiții bune de sănătate instituit în 
cadrul unei Uniunii a inovării, se 
preconizează ca soluțiile TIC să joace un 
rol important în atingerea obiectivelor sale 
de a prelungi viața cetățenilor cu doi ani de 
viață sănătoasă până în 2020, precum și de 
a îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățeni, 
fără discriminări pe motive de vârstă, gen, 
origine etnică, dizabilități, orientare 
sexuală sau religioasă, și eficiența 
sistemelor de sănătate în Uniune. Planul 
strategic de punere în aplicare a acestuia 
stabilește prioritățile pentru accelerarea și 
intensificarea inovării în ceea ce privește 
îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate în întreaga Uniune, în trei 
domenii: prevenirea bolilor și promovarea 
sănătății, îngrijirea și tratamentul, traiul 
independent și incluziunea socială; 
integrarea criteriilor de vârstă și de gen 
devine o metodă și un instrument 
indispensabile pentru elaborarea de 
politici în domeniile relevante.
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Implementarea programului AAA 
ar trebui să abordeze, de asemenea, 
dimensiunea de gen, integrată în mod 
adecvat în conținutul cercetării și inovării 
și monitorizată în toate etapele ciclului de 
cercetare, așa cum prevede rezoluția 
Parlamentului European din 11 
decembrie 2012 referitoare la prevenirea 
bolilor legate de vârstă care afectează 
femeile12a, precum și rezoluția 
Parlamentului European din 7 septembrie 
2010 referitoare la rolul femeilor într-o 
societate în curs de îmbătrânire12b.
____________
12a Texte adoptate, P7_TA(2012)0482.
12b JO C 308 E, 20.10.2011, p. 49.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Aplicarea în comun a programului 
AAA necesită o structură de punere în 
aplicare. Statele participante au convenit 
asupra structurii de punere în aplicare a 
programului AAD și au înființat, în 2007, 
Asociația de asistență pentru autonomie la 
domiciliu AISBL, o organizație 
internațională fără scop lucrativ instituită în 
temeiul legislației belgiene (denumită în 
continuare „AAAD”). Având în vedere că, 
în conformitate cu raportul privind 
evaluarea intermediară, actuala structură de 
guvernanță a programului comun AAD s-a 
dovedit a fi eficientă și de bună calitate, 
AAAD ar trebui folosită ca structură de 

(14) Aplicarea în comun a programului 
AAA necesită o structură de punere în 
aplicare. Statele participante au convenit 
asupra structurii de punere în aplicare a 
programului AAD și au înființat, în 2007, 
Asociația de asistență pentru autonomie la 
domiciliu AISBL, o organizație 
internațională fără scop lucrativ instituită în 
temeiul legislației belgiene (denumită în 
continuare „AAAD”). Având în vedere că, 
în conformitate cu raportul privind 
evaluarea intermediară, actuala structură de 
guvernanță a programului comun AAD s-a 
dovedit a fi eficientă și de bună calitate, 
AAAD ar trebui folosită ca structură de 
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punere în aplicare și ar trebui să aibă rolul 
de organism de alocare și monitorizare a 
programului AAA. AAAD ar trebui să 
gestioneze contribuția financiară a Uniunii 
și ar trebui să asigure o punere în aplicare 
eficientă a programului AAA.

punere în aplicare și ar trebui să aibă rolul 
de organism de alocare și monitorizare a 
programului AAA. AAAD ar trebui să 
gestioneze contribuția financiară a Uniunii 
și ar trebui să asigure o punere în aplicare 
eficientă a programului AAA. În cursul 
elaborării și al punerii în aplicare a 
programului AAA ar trebui să se țină cont 
de diferențele între femei și bărbați în 
domeniile economic și social. De 
asemenea, ar trebui să se acorde atenție 
implicării mai accentuate a femeilor în 
procesele de cercetare și elaborare a 
politicilor.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În vederea protejării intereselor 
financiare ale Uniunii, Comisia ar trebui să 
aibă dreptul de a reduce, suspenda sau 
înceta contribuția financiară a Uniunii în 
cazul în care programul AAA este pus în 
aplicare în mod necorespunzător, parțial 
sau cu întârziere ori dacă statele 
participante nu contribuie, contribuie 
parțial sau cu întârziere la finanțarea 
programului AAA. Aceste drepturi ar 
trebui să fie prevăzute în acordul de 
delegare care urmează a fi încheiat între 
Uniune și AAAD.

(17) În vederea protejării intereselor 
financiare ale Uniunii, Comisia ar trebui să 
aibă dreptul de a recupera prin măsuri 
proporționale, reduce, suspenda sau înceta 
contribuția financiară a Uniunii în cazul în 
care programul AAA este pus în aplicare în 
mod necorespunzător, parțial sau cu 
întârziere ori dacă statele participante nu 
contribuie, contribuie parțial sau cu 
întârziere la finanțarea programului AAA. 
Aceste drepturi ar trebui să fie prevăzute în 
acordul de delegare care urmează a fi 
încheiat între Uniune și AAAD.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Furnizarea, de către statele 
participante, a unor dovezi potrivit cărora 
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programul AAA este instituit în 
conformitate cu principiile stabilite în 
programul cadru Orizont 2020, în special 
cu articolul 15 privind egalitatea de gen.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contractele, acordurile de 
subvenționare și deciziile de subvenționare 
care rezultă din punerea în aplicare a 
prezentei decizii conțin dispoziții prin care 
Comisia, AAAD, OLAF și Curtea de 
Conturi sunt în mod expres autorizate să 
efectueze audituri și investigații, în 
conformitate cu competențele lor 
respective.

(3) Contractele, acordurile de
subvenționare și deciziile de subvenționare 
care rezultă din punerea în aplicare a 
prezentei decizii conțin dispoziții prin care 
statele membre, Comisia, AAAD, OLAF și 
Curtea de Conturi sunt în mod expres 
autorizate să efectueze audituri și 
investigații, în conformitate cu 
competențele lor respective.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
programului AAA. Ea întocmește un raport 
cu privire la evaluarea menționată, care 
include concluziile evaluării și observațiile 
Comisiei. Comisia transmite raportul 
Parlamentului European și Consiliului, 
până la 30 iunie 2018.

(1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
programului AAA, utilizând obiective de 
referință adecvate și realiste, care ar 
trebui să includă o dimensiune privind 
egalitatea de gen, pentru a stabili dacă 
programul AAA a reușit. Comisia va 
întocmi un raport cu privire la evaluarea 
menționată, care include concluziile 
evaluării și observațiile Comisiei. Comisia 
transmite raportul Parlamentului European 
și Consiliului, până la 30 iunie 2018.
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