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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Raamprogrammi „Horisont 2020” II 
peatüki I. jaos sätestatakse, et 
raamprogrammis tagatakse soolise 
võrdõiguslikkuse ja sooliste aspektide 
tulemuslik edendamine teadus- ja 
innovatsioonitegevuses. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata soolise tasakaalu 
tagamisele hindamiskomisjonides ja 
sellistes organites nagu nõuande- ja 
eksperdirühmad, lähtuvalt konkreetsest 
olukorrast. Soolisi aspekte tuleks teadus-
ja innovatsioonitegevuse puhul 
strateegiates, programmides ja projektides 
nõuetekohaselt arvesse võtta ning neid 
tuleks järgida kõikides teadustegevuse 
etappides. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Innovaatilise liidu egiidi all rajatud 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse 
raames loodetakse, et IKT-lahendused 
aitavad olulisel määral kaasa partnerluse 

(9) Innovaatilise liidu egiidi all rajatud 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse 
raames loodetakse, et IKT-lahendused 
aitavad olulisel määral kaasa partnerluse 
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eesmärgi täitmisele, milleks on saavutada 
2020. aastaks kaks täiendavat tervena 
elatud aastat, aga ka parandada kodanike 
elukvaliteeti ja ELi tervishoiusüsteemide 
tõhusust. Selle strateegilises rakenduskavas 
tuuakse välja prioriteedid aktiivse ja 
tervisliku vananemise alase innovatsiooni 
kiirendamiseks ja suurendamiseks kogu 
liidus. Prioriteedid hõlmavad kolme 
valdkonda: ennetustöö ja tervise 
edendamine, hooldus ja ravi ning 
iseseisvana vananemine ja sotsiaalne 
kaasamine.

eesmärgi täitmisele, milleks on saavutada 
2020. aastaks kaks täiendavat tervena 
elatud aastat, aga ka parandada kodanike 
elukvaliteeti, diskrimineerimata vanuse, 
soo, etnilise päritolu, usuliste 
veendumuste või seksuaalse sättumuse 
tõttu, ja ELi tervishoiusüsteemide tõhusust.
Selle strateegilises rakenduskavas tuuakse 
välja prioriteedid aktiivse ja tervisliku 
vananemise alase innovatsiooni 
kiirendamiseks ja suurendamiseks kogu 
liidus. Prioriteedid hõlmavad kolme 
valdkonda: ennetustöö ja tervise 
edendamine, hooldus ja ravi ning 
iseseisvana vananemine ja sotsiaalne 
kaasamine; vanuse ja soo igakülgne 
arvessevõtmine on väga oluline meetod ja 
vahend poliitika kujundamiseks 
asjaomastes valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Intelligentse elukeskkonna kava 
rakendamisel tuleks arvesse võtta ka 
soolisi aspekte, mis tuleks nõuetekohaselt 
kaasata teadus- ja innovatsioonitegevusse, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 
11. detsembri 2012. aasta resolutsioonis 
naiste vananemisega seotud haiguste 
ennetamise kohta1 ja Euroopa Parlamendi 
7. septembri 2010. aasta resolutsioonis 
naiste rolli kohta vananevas ühiskonnas2. 
____________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0482.
2ELT C 308 E, 20.10.2011, lk 49.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Intelligentse elukeskkonna kava ühine 
rakendamine nõuab rakendusstruktuuri.
Osalevad riigid on leppinud kokku 
intelligentse elukeskkonna kava 
rakendusstruktuuris ning asutanud 2007. 
aastal Belgia õigusruumi kuuluva 
rahvusvahelise mittetulundusühingu
„Intelligentse elukeskkonna ühing”
(edaspidi „intelligentse elukeskkonna 
ühing”). Arvestades, et vahehindamise 
tulemusel valminud aruande kohaselt on 
praegune intelligentse elukeskkonna 
ühiskava juhtimisstruktuur tõestanud oma 
tõhusust ja kvaliteeti, tuleks intelligentse 
elukeskkonna ühingut kasutada 
rakendusstruktuurina ning intelligentse 
elukeskkonna kava vahendeid eraldava ja 
järelevalvet teostava organina. Intelligentse 
elukeskkonna ühing peaks haldama liidu 
rahalist toetust ja tagama intelligentse 
elukeskkonna kava tõhusa rakendamise.

(14) Intelligentse elukeskkonna kava ühine 
rakendamine nõuab rakendusstruktuuri.
Osalevad riigid on leppinud kokku 
intelligentse elukeskkonna kava 
rakendusstruktuuris ning asutanud 2007. 
aastal Belgia õigusruumi kuuluva 
rahvusvahelise mittetulundusühingu
„Intelligentse elukeskkonna ühing”
(edaspidi „intelligentse elukeskkonna 
ühing”). Arvestades, et vahehindamise 
tulemusel valminud aruande kohaselt on 
praegune intelligentse elukeskkonna 
ühiskava juhtimisstruktuur tõestanud oma 
tõhusust ja kvaliteeti, tuleks intelligentse 
elukeskkonna ühingut kasutada 
rakendusstruktuurina ning intelligentse 
elukeskkonna kava vahendeid eraldava ja 
järelevalvet teostava organina. Intelligentse 
elukeskkonna ühing peaks haldama liidu 
rahalist toetust ja tagama intelligentse 
elukeskkonna kava tõhusa rakendamise.
Intelligentse elukeskkonna kava 
kujundamisel ja rakendamisel tuleks 
arvesse võtta naiste ja meeste vahel 
majanduslikus ja sotsiaalvaldkonnas 
valitsevaid erinevusi. Samuti tuleks 
tähelepanu pöörata naiste suurema 
osaluse tagamisele teadustegevuses ja 
poliitikakujundamise protsessis.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. osalevate riikide tõendusmaterjal selle 
kohta, et intelligentse elukeskkonna kava 
on koostatud raamprogrammis „Horisont 
2020” sätestatud põhimõtete ja eelkõige 
soolist võrdõiguslikkust käsitleva artikli 
15 kohaselt. 

Or. en


