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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Рамковата програма „Хоризонт 
2020“ определя в глава ІІ, раздел 1, че 
„Хоризонт 2020“ гарантира 
ефективното насърчаване на 
равенството между половете и 
измерението на пола в 
научноизследователското и 
иновационното съдържание. Следва 
да се обръща особено внимание на 
гарантирането на баланса между 
половете, в зависимост от 
конкретните условия, в групите за 
оценка и в органи като 
консултативни групи и експертни 
групи. Измерението на пола се 
интегрира по подходящ начин в 
научноизследователското и 
иновационното съдържание в 
стратегии, програми и проекти и за 
него се следи на всички етапи от 
научноизследователския цикъл.
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква 
основаните на ИКТ решения да имат 
важна роля за постигането на 
поставените цели — да се осигурят две 
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите и 
ефективността на системите за 
предоставяне на грижи в Съюза. В 
стратегическия план за изпълнение са 
заложени приоритети за ускоряване и 
по-широко прилагане на иновациите в 
областта на активния живот и 
остаряването в добро здраве на цялата 
територия на Съюза в следните три 
области: превенция и насърчаване на 
здравословния начин на живот, грижи и 
лечение, независим живот и социално 
приобщаване.

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква 
основаните на ИКТ решения да имат 
важна роля за постигането на 
поставените цели — да се осигурят две 
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите без 
каквато и да е дискриминация на 
основание на възраст, пол, етнически 
произход, религиозна принадлежност 
или сексуална ориентация, и се 
подобри ефективността на системите за 
предоставяне на грижи в Съюза. В 
стратегическия план за изпълнение са 
заложени приоритети за ускоряване и 
по-широко прилагане на иновациите в 
областта на активния живот и 
остаряването в добро здраве на цялата 
територия на Съюза в следните три 
области: превенция и насърчаване на 
здравословния начин на живот, грижи и 
лечение, независим живот и социално 
приобщаване. Интегрирането на 
въпросите, свързани с възрастта и 
пола, е жизнено необходим метод и 
инструмент на провеждането на 
политиките в съответните области.
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Прилагането на програмата 
АЖИ следва също да е насочено към 
измерението на пола, което следва да 
бъде интегрирано по подходящ начин 
в научноизследователското и 
иновационно съдържание и за което 
трябва да се следи на всички етапи на 
научноизследователския цикъл, както 
е посочено в резолюцията на 
Европейския парламент от 11 
декември 2012 г. относно превенцията 
на заболяванията, свързани с 
възрастта, при жените1, както и в 
резолюцията на Европейския 
парламент от 7 септември 2010 г. 
относно ролята на жените в едно 
застаряващо общество2.
____________
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0482.
2 ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 49.
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За съвместното изпълнение на 
програма АЖИ е необходима 
изпълнителна структура. Участващите 
държави се споразумяха за такава 
изпълнителна структура за програмата 
ИЗС и през 2007 г. създадоха 
Асоциацията за интелигентна 
заобикаляща среда (AALA) —

(14) За съвместното изпълнение на 
програма АЖИ е необходима 
изпълнителна структура. Участващите 
държави се споразумяха за такава 
изпълнителна структура за програмата 
ИЗС и през 2007 г. създадоха 
Асоциацията за интелигентна 
заобикаляща среда (AALA) —
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международна организация с 
нестопанска цел, регистрирана по 
белгийското законодателство (наричана 
по-долу „АИЗС“). Тъй като според 
доклада за междинна оценка 
съществуващата структура за 
управлението на СП ИЗС е доказала 
своята ефективност и качество на 
работа, АИЗС следва да се използва 
като изпълнителна структура и да бъде 
органът, натоварен с разпределението и 
наблюдението на средствата по 
програма АЖИ. АИЗС следва да 
управлява финансовото участие на 
Съюза и да осигури ефикасното 
изпълнение на програма АЖИ.

международна организация с 
нестопанска цел, регистрирана по 
белгийското законодателство (наричана 
по-долу „АИЗС“). Тъй като според 
доклада за междинна оценка 
съществуващата структура за
управлението на СП ИЗС е доказала 
своята ефективност и качество на 
работа, АИЗС следва да се използва 
като изпълнителна структура и да бъде 
органът, натоварен с разпределението и 
наблюдението на средствата по 
програма АЖИ. АИЗС следва да 
управлява финансовото участие на 
Съюза и да осигури ефикасното 
изпълнение на програма АЖИ. 
Различията между жените и 
мъжете в икономическата и 
социалната сфера следва да бъдат 
отчитани при проектирането и 
прилагането на програмата АЖИ. 
Следва също да се обърне внимание на 
гарантирането на по-активно 
участие на жените в 
научноизследователските и 
политически процеси.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Представени от участващите 
държави доказателства, че 
програмата АЖИ е създадена в 
съответствие с принципите, 
определени в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, и по-специално в 
член 15 от нея относно равенството 
между половете.

Or. en
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