
AD\1013549SL.doc PE522.834v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2013/0233(COD)

18.12.2013

MNENJE
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v 
programu za raziskave in razvoj za podporo pri dejavnem in samostojnem 
življenju, ki ga izvaja več držav članic
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

Pripravljavka mnenja: Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)



PE522.834v02-00 2/8 AD\1013549SL.doc

SL

PA_Legam



AD\1013549SL.doc 3/8 PE522.834v02-00

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V oddelku I poglavja II okvirnega 
programa Obzorje 2020 je določeno, da bo 
program zagotavljal dejansko spodbujanje 
enakosti spolov in razsežnost spola v 
vsebinah raziskav in inovacij. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti 
spolov – glede na stanje na posameznem 
področju – v ocenjevalnih odborih in 
organih, kot so svetovalne in strokovne 
skupine. Razsežnost spola bi bilo treba 
ustrezno vključiti v vsebino raziskav in 
inovacij v okviru strategij, programov in 
projektov ter jo spremljati v vseh fazah 
raziskovalnega cikla.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Demografska prihodnost 
Evrope, kako spremeniti izziv v 
priložnost“9 poudarila dejstvo, da je 
staranje prebivalstva eden od glavnih 
izzivov, s katerimi se srečujejo vse države 
članice, in da bi večja uporaba novih 
tehnologij lahko prispevala k nadzorovanju 
stroškov, izboljšanju dobrega počutja in 
spodbujanju dejavne udeležbe starejših v 

(5) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Demografska prihodnost 
Evrope, kako spremeniti izziv v 
priložnost“9 poudarila dejstvo, da je 
staranje prebivalstva eden od glavnih 
izzivov, s katerimi se srečujejo vse države 
članice, in da bi večja uporaba novih 
tehnologij lahko prispevala k nadzorovanju 
stroškov, izboljšanju dobrega počutja in 
spodbujanju dejavne udeležbe starejših v 
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družbi ter hkrati k izboljšanju 
konkurenčnosti gospodarstva Unije.

družbi, na primer z izkoriščanjem njihovih 
izkušenj za poslovno mentorstvo, ter hkrati 
k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva 
Unije.

__________________ __________________
9 COM(2006)0571 z dne 12. oktobra 2006. 9 COM(2006)0571 z dne 12. oktobra 2006.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru evropskega partnerstva za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje, 
ustanovljenega v okviru pobude Unija 
inovacij, se pričakuje, da bodo rešitve IKT 
igrale pomembno vlogo pri doseganju 
ciljev dveh dodatnih let zdravega življenja 
do leta 2020 ter izboljšanja kakovosti 
življenja za državljane in izboljšanja 
učinkovitosti sistemov varstva v Uniji. 
Strateški izvedbeni načrt partnerstva 
določa prednostne naloge za pospeševanje 
in povečanje obsega inovacij za dejavno in 
zdravo staranje v Uniji na treh področjih: 
preprečevanje in spodbujanje zdravja, nega 
in zdravljenje ter samostojno življenje in 
socialna vključenost.

(9) V okviru evropskega partnerstva za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje, 
ustanovljenega v okviru pobude Unija 
inovacij, se pričakuje, da bodo rešitve IKT 
igrale pomembno vlogo pri doseganju 
ciljev dveh dodatnih let zdravega življenja 
do leta 2020 ter izboljšanja kakovosti 
življenja za državljane brez diskriminacije 
na podlagi starosti, spola, narodnosti, 
invalidnosti, vere ali spolne usmerjenosti 
ter izboljšanja učinkovitosti sistemov 
varstva v Uniji. Strateški izvedbeni načrt 
partnerstva določa prednostne naloge za 
pospeševanje in povečanje obsega inovacij 
za dejavno in zdravo staranje v Uniji na 
treh področjih: preprečevanje in 
spodbujanje zdravja, nega in zdravljenje ter 
samostojno življenje in socialna 
vključenost; vključevanje načela enakosti 
ne glede na starost ali spol je 
nepogrešljiva metoda in instrument pri 
oblikovanju politik na teh področjih.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Pri izvajanju programa AAL bi bilo 
treba obravnavati tudi razsežnost spola, ki 
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bi jo bilo treba ustrezno vključiti v vsebino 
raziskav in inovacij in jo spremljati v vseh 
fazah raziskovalnega cikla, kot je 
zapisano v resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 11. decembra 2012 o 
preprečevanju starostnih bolezni žensk12a

ter resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 7. septembra 2010 o vlogi žensk v 
starajoči se družbi12b.
____________
12a Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0482.
12b UL C 308 E, 20.10.2011, str. 49.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Skupno izvajanje programa AAL 
zahteva strukturo za izvajanje. Sodelujoče 
države so se dogovorile o strukturi za 
izvajanje programa AAL in leta 2007 
ustanovile Ambient Assisted Living 
Association IASBL, mednarodno 
neprofitno organizacijo, ki deluje v skladu 
z belgijsko zakonodajo (v nadaljnjem 
besedilu: združenje AAL). Ob upoštevanju, 
da se je, kot je ugotovljeno v poročilu o 
vmesni oceni, sedanja struktura za 
upravljanje skupnega programa AAL 
izkazala kot učinkovita in dobre kakovosti, 
bi bilo treba združenje AAL uporabiti kot 
strukturo za izvajanje in bi moralo prevzeti 
vlogo organa za dodeljevanje sredstev in 
spremljanje programa AAL. Združenje 
AAL bi moralo upravljati finančni 
prispevek Unije in zagotavljati učinkovito 
izvajanje programa AAL.

(14) Skupno izvajanje programa AAL 
zahteva strukturo za izvajanje. Sodelujoče 
države so se dogovorile o strukturi za 
izvajanje programa AAL in leta 2007 
ustanovile Ambient Assisted Living 
Association IASBL, mednarodno 
neprofitno organizacijo, ki deluje v skladu 
z belgijsko zakonodajo (v nadaljnjem 
besedilu: združenje AAL). Ob upoštevanju, 
da se je, kot je ugotovljeno v poročilu o 
vmesni oceni, sedanja struktura za 
upravljanje skupnega programa AAL 
izkazala kot učinkovita in dobre kakovosti, 
bi bilo treba združenje AAL uporabiti kot 
strukturo za izvajanje in bi moralo prevzeti 
vlogo organa za dodeljevanje sredstev in 
spremljanje programa AAL. Združenje 
AAL bi moralo upravljati finančni 
prispevek Unije in zagotavljati učinkovito 
izvajanje programa AAL. Razlike med 
ženskami in moškimi na gospodarskih in 
socialnih področjih bi bilo treba 
upoštevati pri oblikovanju in izvajanju 
programa AAL. Pozornost bi bilo treba 
nameniti tudi zagotavljanju večje udeležbe 
žensk v raziskavah in procesu oblikovanja 
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politik.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da se zaščitijo finančni interesi Unije, 
bi morala Komisija imeti pravico 
zmanjšati, zadržati ali ukiniti finančni 
prispevek Unije, kadar se program AAL 
izvaja neustrezno, delno ali z zamudo ali 
kadar sodelujoče države ne prispevajo k 
financiranju programa AAL ali prispevajo 
delno ali z zamudo. Te pravice bi bilo treba 
zagotoviti v sporazumu o prenosu 
pooblastil, ki se sklene med Unijo in 
združenjem AAL.

(17) Da se zaščitijo finančni interesi Unije, 
bi morala Komisija imeti pravico s 
sorazmernimi ukrepi izterjati, zmanjšati, 
zadržati ali ukiniti finančni prispevek 
Unije, kadar se program AAL izvaja 
neustrezno, delno ali z zamudo ali kadar 
sodelujoče države ne prispevajo k 
financiranju programa AAL ali prispevajo 
delno ali z zamudo. Te pravice bi bilo treba 
zagotoviti v sporazumu o prenosu 
pooblastil, ki se sklene med Unijo in 
združenjem AAL.

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. dokaza sodelujočih držav, da je 
program AAL vzpostavljen v skladu z 
načeli iz okvirnega programa Obzorje 
2020, predvsem s členom 15 o enakosti 
spolov;

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pogodbe, sporazumi o donacijah in 
sklepi o donacijah, ki izhajajo iz izvajanja 
tega sklepa, vsebujejo določbe, ki izrecno 
pooblaščajo Komisijo, združenje AAL, 

3. Pogodbe, sporazumi o donacijah in 
sklepi o donacijah, ki izhajajo iz izvajanja 
tega sklepa, vsebujejo določbe, ki izrecno 
pooblaščajo države članice, Komisijo, 
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Računsko sodišče in OLAF za izvajanje 
pregledov in preiskav v skladu z njihovimi 
pristojnostmi.

združenje AAL, Računsko sodišče in 
OLAF za izvajanje revizij in preiskav v 
skladu z njihovimi pristojnostmi.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija opravi vmesno ocenjevanje 
programa AAL do 31. decembra 2017. 
Komisija pripravi poročilo o tem 
ocenjevanju, ki vključuje zaključke 
ocenjevanja in ugotovitve Komisije. 
Komisija pošlje to poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 30. junija 2018.

1. Komisija opravi vmesno ocenjevanje 
programa AAL do 31. decembra 2017, pri 
tem pa uporabi primerna in realna merila 
uspešnosti, ki bi morala vključevati 
razsežnost enakosti spolov, da se ugotovi 
uspešnost programa AAL. Komisija 
pripravi poročilo o tem ocenjevanju, ki 
vključuje zaključke ocenjevanja in 
ugotovitve Komisije. Komisija pošlje to 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
do 30. junija 2018.
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