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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V kapitole II oddiele 1 rámcového 
programu Horizont 2020 sa stanovuje, že 
Horizont 2020 zabezpečí účinné 
presadzovanie rodovej rovnosti 
a rodového rozmeru v oblasti výskumu 
a inovácií. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu rodovej rovnováhy 
v hodnotiacich komisiách a v orgánoch, 
akými sú poradné skupiny a odborné 
skupiny, a to podľa situácie v oblasti. 
Rodový rozmer by mal byť príslušným 
spôsobom začlenený do obsahu výskumu 
a inovácií v stratégiách, programoch 
a projektoch a mal by sa dodržiavať vo 
všetkých fázach výskumného cyklu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia vo svojom oznámení pod 
názvom „Demografická budúcnosť Európy 
– Pretvorme výzvu na príležitosť“ 
zdôraznila skutočnosť, že demografické 
starnutie je jednou z hlavných výziev, 
ktorým čelia všetky členské štáty, a že 
rozsiahlejšie používanie nových 
technológií by mohlo pomôcť kontrolovať 
náklady, zvýšiť blahobyt a podporiť 
aktívnu účasť starších ľudí v spoločnosti a 

(5) Komisia vo svojom oznámení pod 
názvom „Demografická budúcnosť Európy 
– Pretvorme výzvu na príležitosť“ 9
zdôraznila skutočnosť, že demografické 
starnutie je jednou z hlavných výziev, 
ktorým čelia všetky členské štáty, a že 
rozsiahlejšie používanie nových 
technológií by mohlo pomôcť kontrolovať 
náklady, zvýšiť blahobyt a podporiť 
aktívnu účasť starších ľudí v spoločnosti, 
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taktiež zvýšiť konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie.

napríklad zužitkovaním ich skúseností 
ako obchodných mentorov, a taktiež 
zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva 
Únie.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 final z 12. októbra 2006. 9 COM(2006) 571 final z 12. októbra 2006.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V rámci európskeho partnerstva v 
oblasti inovácií zameraného na aktívne a 
zdravé starnutie zriadeného v rámci 
inovácie v Únii sa očakáva, že riešenia IKT 
budú zohrávať dôležitú úlohu pri plnení 
cieľov ďalších dvoch rokov zdravého 
života do roku 2020, ako aj pri zvyšovaní 
kvality života občanov a zvyšovaní 
efektívnosti systémov starostlivosti v Únii. 
Jeho strategický vykonávací plán stanovuje 
priority na zrýchlenie a rozšírenie inovácií 
v oblasti aktívneho a zdravého starnutia v 
celej Únii v troch oblastiach: prevencia a 
podpora zdravia, starostlivosť a liečba, a 
nezávislé bývanie a sociálne začlenenie.

(9) V rámci európskeho partnerstva v 
oblasti inovácií zameraného na aktívne a 
zdravé starnutie zriadeného v rámci 
inovácie v Únii sa očakáva, že riešenia IKT 
budú zohrávať dôležitú úlohu pri plnení 
cieľov ďalších dvoch rokov zdravého 
života do roku 2020, ako aj pri zvyšovaní 
kvality života občanov bez akejkoľvek 
diskriminácie na základe veku, pohlavia, 
etnickej príslušnosti, zdravotného 
postihnutia, náboženského vyznania či 
sexuálnej orientácie a zvyšovaní 
efektívnosti systémov starostlivosti v Únii. 
Jeho strategický vykonávací plán stanovuje 
priority na zrýchlenie a rozšírenie inovácií 
v oblasti aktívneho a zdravého starnutia v 
celej Únii v troch oblastiach: prevencia a 
podpora zdravia, starostlivosť a liečba, a 
nezávislé bývanie a sociálne začlenenie; 
uplatňovanie vekového a rodového 
hľadiska je nevyhnutnou metódou 
a nástrojom tvorby politík v príslušných 
oblastiach.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Pri vykonávaní programu AAL by 
sa mal uplatňovať aj rodový rozmer, ktorý 
by mal byť príslušným spôsobom 
začlenený do obsahu výskumu a inovácií 
a mal by sa dodržiavať vo všetkých fázach 
výskumného cyklu, ako sa uvádza 
v uznesení Európskeho parlamentu z 11. 
decembra 2012 o prevencii ženských 
chorôb súvisiacich s vekom12a, ako aj 
v uznesení Európskeho parlamentu zo 7. 
septembra 2010 o úlohe žien v starnúcej 
spoločnosti12b.
____________
12a Prijaté texty, P7_TA(2012)0482.
12b Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 49.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Spoločná realizácia programu AAL si 
vyžaduje realizačnú štruktúru. Zúčastnené 
štáty sa dohodli na realizačnej štruktúre pre 
program AAL a v roku 2007 zriadili 
Združenie pre pomoc starším a chorým 
osobám pri samostatnom bývaní IASBL, 
medzinárodnú neziskovú organizáciu na 
základe belgického práva (ďalej len 
„AALA“). Vzhľadom na to, že podľa 
správy o priebežnom hodnotení sa
preukázalo, že existujúca riadiaca štruktúra 
spoločného programu AAL je efektívna a 
má dobrú kvalitu, by sa združenie AALA 
malo použiť ako realizačná štruktúra a 
malo by prevziať úlohu ako orgán 
prideľovania a monitorovania programu 

(14) Spoločná realizácia programu AAL si 
vyžaduje realizačnú štruktúru. Zúčastnené 
štáty sa dohodli na realizačnej štruktúre pre 
program AAL a v roku 2007 zriadili 
Združenie pre pomoc starším a chorým 
osobám pri samostatnom bývaní IASBL, 
medzinárodnú neziskovú organizáciu na 
základe belgického práva (ďalej len 
„AALA“). Vzhľadom na to, že podľa 
správy o priebežnom hodnotení sa 
preukázalo, že existujúca riadiaca štruktúra 
spoločného programu AAL je efektívna a 
má dobrú kvalitu, by sa združenie AALA 
malo použiť ako realizačná štruktúra a 
malo by prevziať úlohu ako orgán 
prideľovania a monitorovania programu 
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AAL. Združenie AALA by malo spravovať 
finančný príspevok Únie a malo by 
zabezpečovať efektívnu realizáciu 
programu AAL.

AAL. Združenie AALA by malo spravovať 
finančný príspevok Únie a malo by 
zabezpečovať efektívnu realizáciu 
programu AAL. Pri tvorbe a vykonávaní 
programu AAL by sa mali zohľadňovať 
rozdiely medzi ženami a mužmi 
v hospodárskej a sociálnej oblasti. Mala 
by sa tiež venovať pozornosť 
zabezpečeniu lepšej účasti žien v procese 
výskumu a politiky.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom ochrániť finančné záujmy 
Únie by Komisia mala mať právo znížiť, 
neposkytnúť alebo ukončiť finančný 
príspevok Únie v prípade, že sa program 
AAL realizuje nevhodne, čiastočne alebo 
oneskorene, alebo v prípade, že členské 
štáty neprispievajú alebo prispievajú 
čiastočne alebo oneskorene na 
financovanie programu AAL. Tieto práva 
by mali byť stanovené v dohode o 
delegovaní, ktorá sa uzatvorí medzi Úniou 
a združením AALA.

(17) S cieľom ochrániť finančné záujmy 
Únie by Komisia mala mať právo 
prostredníctvom primeraných opatrení 
vymáhať, znížiť, neposkytnúť alebo 
ukončiť finančný príspevok Únie v 
prípade, že sa program AAL realizuje 
nevhodne, čiastočne alebo oneskorene, 
alebo v prípade, že členské štáty 
neprispievajú alebo prispievajú čiastočne 
alebo oneskorene na financovanie 
programu AAL. Tieto práva by mali byť 
stanovené v dohode o delegovaní, ktorá sa 
uzatvorí medzi Úniou a združením AALA.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Zúčastnené štáty predložia dôkaz, že 
program AAL je zriadený v súlade so 
zásadami stanovenými v rámcovom 
programe Horizont 2020, najmä s jeho 
článkom 15 o rodovej rovnosti.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia 
o grante vyplývajúce z vykonávania tohto 
rozhodnutia musia obsahovať ustanovenia, 
ktoré Komisii, združeniu AALA, Dvoru 
audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú 
právo na vykonávanie auditov 
a vyšetrovaní v rámci ich príslušných 
právomocí.

3. Zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia 
o grante vyplývajúce z vykonávania tohto 
rozhodnutia musia obsahovať ustanovenia, 
ktoré členským štátom, Komisii, združeniu 
AALA, Dvoru audítorov a úradu OLAF 
výslovne udeľujú právo na vykonávanie 
auditov a vyšetrovaní v rámci ich 
príslušných právomocí.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu AAL. 
Komisia pripraví správu o tomto 
hodnotení, ktorá bude obsahovať závery 
hodnotenia a pripomienky Komisie. 
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu AAL za 
použitia vhodných a realistických 
referenčných hodnôt, ktoré by mali 
zahŕňať rozmer rodovej rovnosti, ktoré 
umožnia určiť, či bol program AAL 
úspešný. Komisia pripraví správu o tomto 
hodnotení, ktorá bude obsahovať závery 
hodnotenia a pripomienky Komisie. 
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.
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