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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 prevê na secção 1, capítulo II, que o 
programa Horizonte 2020 assegure a 
promoção efetiva da igualdade de géneros 
e da dimensão do género no conteúdo da 
investigação e inovação. Será prestada 
especial atenção à salvaguarda da 
igualdade de géneros, sob reserva da 
situação no terreno, em painéis de 
avaliação e organismos, como grupos 
consultivos e de peritos. A dimensão do 
género deve ser integrada adequadamente 
nos conteúdos da investigação e inovação 
de estratégias, programas e projetos e 
monitorizada em todas as fase do ciclo de 
investigação.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No quadro da Parceria Europeia de 
Inovação para um Envelhecimento Ativo e 
Saudável («EIP AHA»), criada no âmbito 

(9) No quadro da Parceria Europeia de 
Inovação para um Envelhecimento Ativo e 
Saudável («EIP AHA»), criada no âmbito 
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da iniciativa «União da Inovação», as 
soluções TIC deverão desempenhar um 
papel importante no cumprimento dos seus 
objetivos de garantir mais dois anos de 
vida saudável no horizonte de 2020, 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
e melhorar a eficiência dos sistemas de 
saúde na União. O plano estratégico de 
execução da Parceria define as prioridades 
para acelerar e intensificar a inovação no 
domínio do envelhecimento ativo e 
saudável em toda a União, em três 
domínios: prevenção das doenças e 
promoção da saúde, cuidados de saúde e 
tratamentos e vida autónoma e inclusão 
social.

da iniciativa «União da Inovação», as 
soluções TIC deverão desempenhar um 
papel importante no cumprimento dos seus 
objetivos de garantir mais dois anos de 
vida saudável no horizonte de 2020, 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
sem qualquer discriminação com base na 
idade, no género, na etnia, na religião ou 
na orientação sexual e melhorar a 
eficiência dos sistemas de saúde na União. 
O plano estratégico de execução da 
Parceria define as prioridades para acelerar 
e intensificar a inovação no domínio do 
envelhecimento ativo e saudável em toda a 
União, em três domínios: prevenção das 
doenças e promoção da saúde, cuidados de 
saúde e tratamentos e vida autónoma e 
inclusão social; a integração da perspetiva 
do género e de idade é um método e um 
instrumento indispensável na formulação 
de políticas nos domínios pertinentes.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A execução do programa ALL 
também deve abordar a dimensão do 
género, que deve ser integrada 
adequadamente nos conteúdos de 
investigação e de inovação e 
acompanhada em todas as etapas do ciclo 
de investigação, como referido na 
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 
de novembro de 2012, sobre a prevenção 
de doenças das mulheres relacionadas 
com a idade1, bem como na Resolução do 
Parlamento Europeu, de 7 de setembro de 
2010, sobre o papel das mulheres numa 
sociedade envelhecida2.
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____________
1 Textos aprovados da mesma data, 
P7_TA(2012)0482.
2 JO C 308 E de 20.10.2011, p. 49.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A execução conjunta do programa 
AAL exige uma estrutura de execução. Os 
Estados participantes chegaram a acordo 
sobre a estrutura de execução do programa 
AAL e criaram, em 2007, a Associação 
Internacional «Assistência à Autonomia no 
Domicílio», uma organização internacional 
sem fins lucrativos nos termos do direito 
belga (a seguir designada por «AALA» (do 
inglês “AAL Association”)). Dado que, de 
acordo com o relatório da avaliação 
intercalar, a atual estrutura de governação 
do programa conjunto AAL se revelou 
eficiente e de boa qualidade, a AALA deve 
constituir a estrutura de execução e ser a 
entidade que atribui os fundos e monitoriza 
o programa AAL. A AALA deverá gerir a 
contribuição financeira da União e garantir 
a execução eficiente do programa AAL.

(14) A execução conjunta do programa 
AAL exige uma estrutura de execução. Os 
Estados participantes chegaram a acordo 
sobre a estrutura de execução do programa 
AAL e criaram, em 2007, a Associação 
Internacional «Assistência à Autonomia no 
Domicílio», uma organização internacional 
sem fins lucrativos nos termos do direito 
belga (a seguir designada por «AALA» (do 
inglês “AAL Association”)). Dado que, de 
acordo com o relatório da avaliação 
intercalar, a atual estrutura de governação 
do programa conjunto AAL se revelou 
eficiente e de boa qualidade, a AALA deve 
constituir a estrutura de execução e ser a 
entidade que atribui os fundos e monitoriza 
o programa AAL. A AALA deverá gerir a 
contribuição financeira da União e garantir 
a execução eficiente do programa AAL. Na 
conceção e execução do programa AAL, 
devem ser tidas em conta as diferenças 
entre as mulheres e os homens nos 
domínios económicos e sociais. Deve ser 
prestada atenção à garantia de uma maior 
participação das mulheres na 
investigação e no processo político.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Prova, pelos Estados participantes, 
de que o programa AAL está instituído em 
conformidade com os princípios previstos 
no Programa-Quadro Horizonte 2020, 
nomeadamente no seu artigo 15.º relativo 
à igualdade de géneros;

Or. en


