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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I kapitel II del 1 i ramprogrammet 
Horisont 2020 fastslås det att 
Horisont 2020 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i 
forsknings- och innovationsinnehåll. 
Särskild uppmärksamhet bör beroende på 
den rådande situationen ägnas åt att 
garantera en jämn könsfördelning inom 
utvärderingspaneler och organ såsom 
rådgivande grupper och expertgrupper. 
Forsknings- och innovationsinnehållet i 
strategier, program och projekt samt alla 
skeden i forskningscykeln bör 
jämställdhetsintegreras på ett 
tillfredsställande sätt.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sitt meddelande Europas 
demografiska framtid – en utmaning som 
öppnar möjligheter9 underströk 
kommissionen att demografiskt åldrande är 
en av de största utmaningarna i alla 
medlemsstater och att ökad användning av 
ny teknik skulle kunna bidra till att 

(5) I sitt meddelande Europas 
demografiska framtid – en utmaning som 
öppnar möjligheter9 underströk 
kommissionen att demografiskt åldrande är 
en av de största utmaningarna i alla
medlemsstater och att ökad användning av 
ny teknik skulle kunna bidra till att 
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kontrollera kostnaderna, förbättra 
välbefinnandet och främja äldre personers 
aktiva samhällsdeltagande och likaså 
förbättra unionens ekonomiska 
konkurrenskraft.

kontrollera kostnaderna, förbättra 
välbefinnandet och främja äldre personers 
aktiva samhällsdeltagande, till exempel 
genom att utnyttja deras erfarenhet som 
företagsmentorer, och likaså förbättra 
unionens ekonomiska konkurrenskraft.

__________________ __________________
9 KOM(2006) 571 slutlig, 12.10.2006. 9 COM(2006)0571, 12.10.2006.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande (nedan kallat 
EIP AHA), som inrättats inom ramen för 
innovationsunionen, väntas IKT-lösningar 
spela en viktig roll när det gäller att uppnå 
partnerskapets mål att till 2020 öka det 
genomsnittliga antalet friska levnadsår med 
två år samt förbättra medborgarnas 
livskvalitet och vårdsystemens effektivitet i 
unionen. I dess strategiska 
genomförandeplan fastställs prioriteringar 
för att påskynda och öka innovationer som 
bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande 
i hela unionen. Prioriteringarna avser 
följande tre områden: förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder, vård och botande 
samt ett självständigt liv och social 
delaktighet.

(9) Inom det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande (nedan kallat 
EIP AHA), som inrättats inom ramen för 
innovationsunionen, väntas IKT-lösningar 
spela en viktig roll när det gäller att uppnå 
partnerskapets mål att till 2020 öka det 
genomsnittliga antalet friska levnadsår med 
två år samt förbättra medborgarnas 
livskvalitet, utan diskriminering på grund 
av ålder, kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, religion eller 
sexuell läggning, och vårdsystemens 
effektivitet i unionen. I dess strategiska 
genomförandeplan fastställs prioriteringar 
för att påskynda och öka innovationer som 
bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande 
i hela unionen. Prioriteringarna avser 
följande tre områden: förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder, vård och botande 
samt ett självständigt liv och social 
delaktighet. Integreringen av ålder och 
kön är en oundgänglig metod och ett 
absolut nödvändigt instrument för 
beslutsfattandet på de berörda områdena.



PE522.834v02-00 4/7 AD\1013549SV.doc

SV

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Vid genomförandet av AAL-
programmet bör hänsyn tas även till 
jämställdhetsaspekten, som bör integreras 
på ett tillfredsställande sätt i forsknings-
och innovationsinnehåll och tillämpas på 
alla skeden i forskningscykeln, i enlighet 
med Europaparlamentets resolution av 
den 11 december 2012 om förebyggande 
av åldersrelaterade sjukdomar hos 
kvinnor12a och Europaparlamentets 
resolution av den 7 september 2010 om 
kvinnornas roll i ett åldrande samhälle12b.
____________
12a Antagna texter, P7_TA(2012)0482.
12b EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 49.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För det gemensamma genomförandet 
av AAL-programmet krävs en 
genomförandestruktur. De deltagande 
staterna har kommit överens om 
genomförandestrukturen för AAL-
programmet och inrättade 2007 
AAL Association IASBL (organisationen 
för it-stöd i boende, nedan kallad AALA), 
en internationell organisation utan 
vinstsyfte som bildats enligt belgisk 
lagstiftning. Under förutsättning att det 
gemensamma AAL-programmets 
befintliga styrelseform är ändamålsenlig 
och av god kvalitet enligt rapporten från 
interimsutvärderingen bör AALA användas 
som genomförandestruktur och ha 

(14) För det gemensamma genomförandet 
av AAL-programmet krävs en 
genomförandestruktur. De deltagande 
staterna har kommit överens om 
genomförandestrukturen för AAL-
programmet och inrättade 2007 
AAL Association IASBL (organisationen 
för it-stöd i boende, nedan kallad AALA), 
en internationell organisation utan 
vinstsyfte som bildats enligt belgisk 
lagstiftning. Under förutsättning att det 
gemensamma AAL-programmets 
befintliga styrelseform är ändamålsenlig 
och av god kvalitet enligt rapporten från 
interimsutvärderingen bör AALA användas 
som genomförandestruktur och ha 
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funktionen som tilldelnings- och 
övervakningsorgan för AAL-programmet. 
AALA bör förvalta unionens ekonomiska 
bidrag och se till att AAL-programmet 
genomförs ändamålsenligt.

funktionen som tilldelnings- och 
övervakningsorgan för AAL-programmet. 
AALA bör förvalta unionens ekonomiska 
bidrag och se till att AAL-programmet 
genomförs ändamålsenligt. Skillnaderna 
mellan kvinnor och män när det gäller 
ekonomi och sociala aspekter bör beaktas 
vid utformningen och genomförandet av 
AAL-programmet. Det bör även satsas på 
att öka kvinnornas medverkan i 
forsknings- och strategiprocessen.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör kommissionen ha rätt att 
minska, hålla inne eller avsluta unionens 
ekonomiska bidrag om AAL-programmet 
inte genomförs korrekt, endast delvis eller 
för sent, eller om de deltagande staterna 
inte bidrar, eller endast bidrar delvis eller 
för sent, till finansieringen av AAL-
programmet. Dessa rättigheter bör regleras 
i den delegeringsöverenskommelse som 
unionen ingår med AALA.

(17) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör kommissionen ha rätt att 
genom lämpliga åtgärder återta, minska, 
hålla inne eller avsluta unionens 
ekonomiska bidrag om AAL-programmet 
inte genomförs korrekt, endast delvis eller 
för sent, eller om de deltagande staterna 
inte bidrar, eller endast bidrar delvis eller 
för sent, till finansieringen av AAL-
programmet. Dessa rättigheter bör regleras 
i den delegeringsöverenskommelse som 
unionen ingår med AALA.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De deltagande staterna ska bevisa att 
AAL-programmet inrättas i enlighet med 
principerna i ramprogrammet 
Horisont 2020, i synnerhet artikel 15 om 
jämställdhet.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut 
i samband med genomförandet av detta 
beslut ska innehålla bestämmelser som 
uttryckligen ger kommissionen, AALA, 
revisionsrätten och Olaf befogenhet att 
genomföra revisioner och undersökningar i 
enlighet med deras respektive behörigheter.

3. Kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut 
i samband med genomförandet av detta 
beslut ska innehålla bestämmelser som 
uttryckligen ger medlemsstaterna,
kommissionen, AALA, revisionsrätten och 
Olaf befogenhet att genomföra revisioner 
och undersökningar i enlighet med deras 
respektive behörigheter.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
interimsutvärdering av AAL-programmet. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
den utvärderingen, och i rapporten ta upp 
sina slutsatser av utvärderingen och sina 
iakttagelser. Kommissionen ska överlämna 
rapporten till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2018.

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
interimsutvärdering av AAL-programmet 
med användning av lämpliga och 
realistiska riktmärken, som bör inbegripa 
en jämställdhetsdimension, för att 
utvärdera huruvida AAL-programmet 
varit framgångsrikt. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om den utvärderingen, 
och i rapporten ta upp sina slutsatser av 
utvärderingen och sina iakttagelser. 
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 30 juni 2018.
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