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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A „Horizont 2020” keretprogram II. 
fejezetének I. szakaszában meghatározza, 
hogy a „Horizont 2020” keretprogram
keretében biztosítani kell a nemek közötti 
egyenlőség ügyének, valamint a kutatás és 
az innováció tartalmát illetően a nemekkel 
kapcsolatos dimenzió érvényesülésének 
eredményes előmozdítását. Különleges 
figyelmet kell szentelni a nemek közötti 
egyensúly biztosításának – az adott 
területen uralkodó körülményeknek 
megfelelően – az elbírálást végző 
testületekben, valamint az olyan 
szervekben, mint a tanácsadó és szakértői 
csoportok. A nemekkel kapcsolatos 
dimenziót megfelelően integrálni kell a 
kutatás és az innováció tartalmába a 
stratégiákban, a programokban és a 
projektekben, és azt a kutatási ciklus 
valamennyi szakaszában nyomon kell 
követni.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a (9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a 
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tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az ikt-megoldások várhatóan 
fontos szerepet játszanak majd az 
egészségben töltött életévek számának 
2020-ig kettővel történő növelésére, 
valamint a polgárok életminőségének 
javítására és az uniós gondozási rendszerek 
hatékonyságának erősítésére irányuló célok 
elérésében. A partnerség stratégiai 
végrehajtási terve meghatározza az aktív és 
egészséges időskorral kapcsolatos 
innováció Unió-szerte történő 
felgyorsítását és széles körű bevezetését 
szolgáló prioritásokat a következő három 
területen: betegségmegelőzés és 
egészségfejlesztés, gondozás és gyógyítás, 
valamint önálló életvitel és társadalmi 
befogadás.

tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az ikt-megoldások várhatóan 
fontos szerepet játszanak majd az 
egészségben töltött életévek számának 
2020-ig kettővel történő növelésére, 
valamint a polgárok életminőségének az 
életkoron, nemen, etnikai hovatartozáson, 
valláson vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés nélküli 
javítására és az uniós gondozási rendszerek 
hatékonyságának erősítésére irányuló célok 
elérésében. A partnerség stratégiai 
végrehajtási terve meghatározza az aktív és 
egészséges időskorral kapcsolatos 
innováció Unió-szerte történő 
felgyorsítását és széles körű bevezetését 
szolgáló prioritásokat a következő három 
területen: betegségmegelőzés és 
egészségfejlesztés, gondozás és gyógyítás, 
valamint önálló életvitel és társadalmi 
befogadás; az életkor és a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése elengedhetetlen 
módszere és eszköze a politikák 
kialakításának valamennyi releváns 
területen.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az AAL program végrehajtásának a 
nemekkel kapcsolatos dimenzióval is 
foglalkoznia kell, amelyet megfelelően 
integrálni kell a kutatás és az innováció 
tartalmába, és azt a kutatási ciklus 
valamennyi szakaszában nyomon kell 
követni, ahogy azt a nők életkorhoz 
kapcsolódó betegségeinek megelőzéséről 
szóló 2012. december 11-i1, illetve a 
nőknek az idősödő társadalomban játszott 
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szerepéről szóló 2010. szeptember 7-i2 

európai parlamenti állásfoglalásokban is 
megfogalmazták.
____________
1 Elfogadott szöveg, P7_TA(2012)0482.
2 HL C 308. E, 2011.10.20., 49. o.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az AAL program közös 
végrehajtásához egy végrehajtó struktúrára 
van szükség. A részt vevő államok 
megállapodtak az AAL programot kezelő 
végrehajtó struktúráról, majd 2007-ben a 
belga jog szerinti nemzetközi nonprofit 
szervezetként (IASBL) létrejött a saját 
lakókörnyezetben való életvitel segítéséért 
felelős szövetség (a továbbiakban: AALA). 
Tekintettel arra, hogy az időközi 
értékelésről szóló jelentés szerint az AAL 
közös program jelenlegi irányítási 
struktúrája hatékonynak és színvonalasnak 
bizonyult, az AALA-t végrehajtó 
struktúraként kell alkalmazni, és annak az 
AAL program forráselosztásért és nyomon 
követésért felelős szerveként kell eljárnia. 
Az AALA feladata kell, hogy legyen az 
uniós pénzügyi hozzájárulás kezelése és az 
AAL program hatékony végrehajtásának 
biztosítása.

(14) Az AAL program közös 
végrehajtásához egy végrehajtó struktúrára 
van szükség. A részt vevő államok 
megállapodtak az AAL programot kezelő 
végrehajtó struktúráról, majd 2007-ben a 
belga jog szerinti nemzetközi nonprofit 
szervezetként (IASBL) létrejött a saját 
lakókörnyezetben való életvitel segítéséért 
felelős szövetség (a továbbiakban: AALA). 
Tekintettel arra, hogy az időközi 
értékelésről szóló jelentés szerint az AAL 
közös program jelenlegi irányítási 
struktúrája hatékonynak és színvonalasnak 
bizonyult, az AALA-t végrehajtó 
struktúraként kell alkalmazni, és annak az 
AAL program forráselosztásért és nyomon 
követésért felelős szerveként kell eljárnia. 
Az AALA feladata kell, hogy legyen az 
uniós pénzügyi hozzájárulás kezelése és az 
AAL program hatékony végrehajtásának 
biztosítása. Az AAL program tervezése és 
végrehajtása során figyelembe kell venni 
a nők és a férfiak közötti gazdasági és 
társadalmi különbségeket. Figyelmet kell 
fordítani emellett a női kutatók 
részvételének fokozására a kutatásban és 
a politikai folyamatokban.
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A részt vevő államok részéről annak 
igazolása, hogy az AAL programot a 
„Horizont 2020” keretprogramban 
lefektetett elveknek megfelelően hozták 
létre, különös tekintettel annak a nemek 
közötti egyenlőségről szóló 15. cikkére.

Or. en


