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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Rámcový program Horizont 2020 
stanoví v kapitole II oddílu 1, že program 
Horizont 2020 zajistí účinné prosazování 
rovnosti žen a mužů a genderový rozměr v 
obsahu výzkumu a inovací. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zajištění 
rovného zastoupení žen a mužů, v 
závislosti na konkrétní situaci, 
v hodnotících panelech a v orgánech, jako 
jsou např. poradní skupiny a odborné 
skupiny. Genderový rozměr by měl být 
odpovídajícím způsobem začleněn do 
obsahu výzkumu a inovací ve strategiích, 
programech a projektech a dodržován ve 
všech fázích výzkumného cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že řešení založená na IKT 
budou hrát důležitou úlohu při plnění jeho 
cílů, které spočívají v prodloužení života o 
další dva roky prožité ve zdraví, čehož by 
mělo být dosaženo do roku 2020, dále ve 

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že řešení založená na IKT 
budou hrát důležitou úlohu při plnění jeho 
cílů, které spočívají v prodloužení života o 
další dva roky prožité ve zdraví, čehož by 
mělo být dosaženo do roku 2020, dále ve 
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zlepšení kvality života občanů a zvýšení 
účinnosti pečovatelských systémů v Unii. 
V jeho strategickém prováděcím plánu jsou 
stanoveny priority k urychlení a rozšíření 
inovací v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v celé Unii ve třech oblastech: 
prevence a podpory zdraví, péče a léčby 
a nezávislého života a sociálního začlenění.

zlepšení kvality života občanů bez jakékoli 
diskriminace na základě věku, pohlaví, 
etnické příslušnosti, náboženství nebo 
sexuální orientace a zvýšení účinnosti 
pečovatelských systémů v Unii. V jeho 
strategickém prováděcím plánu jsou 
stanoveny priority k urychlení a rozšíření 
inovací v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v celé Unii ve třech oblastech: 
prevence a podpory zdraví, péče a léčby 
a nezávislého života a sociálního 
začlenění; přijetí věkového a genderového 
hlediska ve všech příslušných oblastech je 
nezbytnou metodou a nástrojem tvorby 
politik v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Provádění programu AAl by se 
rovněž mělo zabývat genderovým 
rozměrem, který by měl být odpovídajícím 
způsobem začleněn do obsahu výzkumů a 
inovací a sledován ve všech fázích 
výzkumného cyklu, jak se stanoví v 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 
11 prosince 2012 o prevenci chorob stáří 
u žen1 i v usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 7. září 2010 o úloze žen 
ve stárnoucí společnosti2. 
____________
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0482
2 Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 49.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Společné provádění programu AAL 
vyžaduje prováděcí strukturu. Zúčastněné 
státy se dohodly na implementační 
struktuře pro program AAL a v roce 2007 
zřídily mezinárodní neziskovou organizaci 
podle belgického práva, Sdružení pro 
asistované žití v přirozeném prostředí 
AISBL (dále jen „sdružení AAL“). 
Vzhledem k tomu, že podle zprávy 
o průběžném hodnocení se stávající 
struktury řízení společného programu AAL 
ukázaly jako účinné a kvalitní, mělo by 
sdružení AAL být využito jako prováděcí 
struktura a mělo by působit jako orgán pro 
přidělování prostředků a monitorování 
programu AAL. Sdružení AAL by mělo 
spravovat finanční příspěvek Unie a mělo 
by zajistit účinné provádění programu 
AAL.

(14) Společné provádění programu AAL 
vyžaduje prováděcí strukturu. Zúčastněné 
státy se dohodly na implementační 
struktuře pro program AAL a v roce 2007 
zřídily mezinárodní neziskovou organizaci 
podle belgického práva, Sdružení pro 
asistované žití v přirozeném prostředí 
AISBL (dále jen „sdružení AAL“). 
Vzhledem k tomu, že podle zprávy 
o průběžném hodnocení se stávající 
struktury řízení společného programu AAL 
ukázaly jako účinné a kvalitní, mělo by 
sdružení AAL být využito jako prováděcí 
struktura a mělo by působit jako orgán pro 
přidělování prostředků a monitorování 
programu AAL. Sdružení AAL by mělo 
spravovat finanční příspěvek Unie a mělo 
by zajistit účinné provádění programu 
AAL. Při návrhu a provádění programu 
AAL by měly být zohledněny rozdíly mezi 
muži a ženami v hospodářské a sociální 
oblasti. Je třeba rovněž věnovat pozornost 
zajištění lepší účasti žen na procesech 
výzkumu a politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy prokáží, že program 
AAL je stanoven v souladu se zásadami 
stanovenými v rámcovém programu 
Horizont 2020, a zejména s jeho článkem 
15 o rovnosti pohlaví.
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