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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(2a) Pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
II nodaļas I iedaļā ir noteikts, ka 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” 
nodrošina dzimumu līdztiesības efektīvu 
veicināšanu un dzimumu aspekta 
integrēšanu pētniecības un inovācijas 
saturā. Atkarībā no stāvokļa attiecīgajā 
jomā īpaša uzmanība būtu jāvelta 
dzimumu līdzsvara nodrošināšanai 
vērtēšanas komisijās un tādās struktūrās 
kā padomdevēju un ekspertu grupas. 
Dzimumu līdztiesības aspekts būtu 
pienācīgi jāiekļauj stratēģiju, programmu 
un projektu pētniecības un inovācijas 
saturā un jāievēro visos pētniecības cikla 
posmos.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu 
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
gadiem, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves 

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu 
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
gadiem un uzlabot iedzīvotāju dzīves 
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kvalitāti un aprūpes sistēmu efektivitāti 
Savienībā. Tās stratēģiskajā īstenošanas 
plānā noteiktas prioritātes inovācijas 
paātrināšanai un paplašināšanai aktīvu un 
veselīgu vecumdienu jomā visā Savienībā 
trīs aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

kvalitāti, nepieļaujot diskrimināciju
vecuma, dzimuma, etniskās piederības, 
reliģijas vai seksuālās orientācijas dēļ, kā 
arī uzlabot aprūpes sistēmu efektivitāti 
Savienībā. Tās stratēģiskajā īstenošanas 
plānā noteiktas prioritātes inovācijas 
paātrināšanai un paplašināšanai aktīvu un 
veselīgu vecumdienu jomā visā Savienībā 
trīs aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija; 
integrēta pieeja, nodrošinot vecuma un 
dzimumu līdztiesības aspektu iekļaušanu, 
ir neaizvietojama politikas veidošanas 
metode un instruments attiecīgajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(10a) Īstenojot AAL programmu, būtu 
jāņem vērā arī dzimumu līdztiesības 
aspekts, kas būtu pienācīgi jāiekļauj 
pētniecības un inovācijas saturā un 
jāievēro visos pētniecības cikla posmos, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta 2012. gada 
11. decembra rezolūcijā par ar vecumu 
saistītu sieviešu slimību profilaksi1, kā arī 
Eiropas Parlamenta 2010. gada 
7. septembra rezolūcijā par sieviešu lomu 
novecojošā sabiedrībā2.
____________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0482.
2 OV C 308 E, 20.10.2011., 49. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Lēmuma priekšlikums Grozījums

(14) Lai kopīgi īstenotu AAL programmu, 
vajadzīga īstenošanas struktūra. Iesaistītās
valstis ir vienojušās par AAL programmas 
īstenošanas struktūru un 2007. gadā 
izveidoja Interaktīvas automatizētas 
dzīvesvides apvienību (turpmāk „AALA”), 
kuras juridiskā forma ir AISBL —
starptautiska bezpeļņas organizācija 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Ņemot 
vērā, ka saskaņā ar starpposma 
novērtējuma ziņojumu AAL JP esošā 
pārvaldības struktūra ir izrādījusies 
efektīva un kvalitatīva, AALA būtu 
jāizmanto kā īstenošanas struktūra un tai 
būtu jāuzņemas AAL programmas 
finansējuma piešķiršanas un uzraudzības 
struktūras funkcija. AALA būtu jāpārvalda 
Savienības finansiālais ieguldījums un 
jānodrošina AAL programmas efektīva 
īstenošana.

(14) Lai kopīgi īstenotu AAL programmu, 
vajadzīga īstenošanas struktūra. Iesaistītās 
valstis ir vienojušās par AAL programmas 
īstenošanas struktūru un 2007. gadā 
izveidoja Interaktīvas automatizētas 
dzīvesvides apvienību (turpmāk „AALA”), 
kuras juridiskā forma ir AISBL —
starptautiska bezpeļņas organizācija 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Ņemot 
vērā, ka saskaņā ar starpposma 
novērtējuma ziņojumu AAL JP esošā 
pārvaldības struktūra ir izrādījusies 
efektīva un kvalitatīva, AALA būtu 
jāizmanto kā īstenošanas struktūra un tai 
būtu jāuzņemas AAL programmas 
finansējuma piešķiršanas un uzraudzības 
struktūras funkcija. AALA būtu jāpārvalda 
Savienības finansiālais ieguldījums un 
jānodrošina AAL programmas efektīva 
īstenošana. Izstrādājot un īstenojot AAL 
programmu, būtu jāņem vērā sieviešu un 
vīriešu atšķirīgais ekonomiskais un 
sociālais stāvoklis. Uzmanība būtu 
jāpievērš arī tam, lai labāk nodrošinātu 
sieviešu līdzdalību pētniecībā un 
politiskajā procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1.a iesaistītās valstis ir pierādījušas, ka 
AAL programma ir izveidota saskaņā ar 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 



PA\1008093LV.doc 5/5 PE522.834v01-00

LV

noteiktajiem principiem, jo īpaši tās 
15. pantu par dzimumu līdztiesību.

Or. en


