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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V oddelku I poglavja II okvirnega 
programa Obzorje 2020 je določeno, da bo 
program zagotavljal učinkovito 
spodbujanje enakosti spolov in razsežnost 
spola v vsebinah raziskav in inovacij.  
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti 
spolov – glede na stanje na določenem 
področju – v ocenjevalnih odborih in 
organih, kot so svetovalne in strokovne 
skupine. Razsežnost spola bi bilo treba 
ustrezno vključiti v vsebino raziskav in 
inovacij v okviru strategij, programov in 
projektov ter jo spremljati v vseh fazah 
raziskovalnega cikla.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru evropskega partnerstva za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje, 
ustanovljenega v okviru pobude Unija 
inovacij, se pričakuje, da bodo rešitve IKT 
igrale pomembno vlogo pri doseganju 
ciljev dveh dodatnih let zdravega življenja 
do leta 2020 ter izboljšanja kakovosti 

(9) V okviru evropskega partnerstva za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje, 
ustanovljenega v okviru pobude Unija 
inovacij, se pričakuje, da bodo rešitve IKT 
igrale pomembno vlogo pri doseganju 
ciljev dveh dodatnih let zdravega življenja 
do leta 2020 ter izboljšanja kakovosti 
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življenja za državljane in izboljšanja 
učinkovitosti sistemov varstva v Uniji.
Strateški izvedbeni načrt partnerstva 
določa prednostne naloge za pospeševanje 
in povečanje obsega inovacij za dejavno in 
zdravo staranje v Uniji na treh področjih:
preprečevanje in spodbujanje zdravja, nega 
in zdravljenje ter samostojno življenje in 
socialna vključenost.

življenja za državljane brez diskriminacije 
zaradi starosti, spola, narodnosti, vere ali 
spolne usmerjenosti in izboljšanja 
učinkovitosti sistemov varstva v Uniji.
Strateški izvedbeni načrt partnerstva 
določa prednostne naloge za pospeševanje 
in povečanje obsega inovacij za dejavno in 
zdravo staranje v Uniji na treh področjih:
preprečevanje in spodbujanje zdravja, nega 
in zdravljenje ter samostojno življenje in 
socialna vključenost. Vključevanje načela 
enakosti ne glede na  starost ali spol je 
nepogrešljiva metoda in instrument pri 
oblikovanju politik na ustreznih 
področjih.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Pri izvajanju programa AAL bi bilo 
treba obravnavati tudi razsežnost spola, ki 
bi jo bilo treba ustrezno vključiti v vsebino 
raziskav in inovacij in jo spremljati v vseh 
fazah raziskovalnega cikla, kot je 
zapisano v resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 11. decembra 2012 o 
preprečevanju starostnih bolezni žensk1

ter z dne 7. septembra 2010 o vlogi žensk v 
starajoči se družbi2.
____________
1 Sprejeta besedila P7_TA(2012)0482.
2 UL C 308 E, 20.10.2011, str. 49.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Skupno izvajanje programa AAL 
zahteva strukturo za izvajanje. Sodelujoče 
države so se dogovorile o strukturi za 
izvajanje programa AAL in leta 2007 
ustanovile Ambient Assisted Living 
Association IASBL, mednarodno 
neprofitno organizacijo, ki deluje v skladu 
z belgijsko zakonodajo (v nadaljnjem 
besedilu: združenje AAL). Ob upoštevanju, 
da se je, kot je ugotovljeno v poročilu o 
vmesni oceni, sedanja struktura za 
upravljanje skupnega programa AAL 
izkazala kot učinkovita in dobre kakovosti, 
bi bilo treba združenje AAL uporabiti kot 
strukturo za izvajanje in bi moralo prevzeti 
vlogo organa za dodeljevanje sredstev in 
spremljanje programa AAL. Združenje 
AAL bi moralo upravljati finančni 
prispevek Unije in zagotavljati učinkovito 
izvajanje programa AAL.

(14) Skupno izvajanje programa AAL 
zahteva strukturo za izvajanje. Sodelujoče 
države so se dogovorile o strukturi za 
izvajanje programa AAL in leta 2007 
ustanovile Ambient Assisted Living 
Association IASBL, mednarodno 
neprofitno organizacijo, ki deluje v skladu 
z belgijsko zakonodajo (v nadaljnjem 
besedilu: združenje AAL). Ob upoštevanju, 
da se je, kot je ugotovljeno v poročilu o 
vmesni oceni, sedanja struktura za 
upravljanje skupnega programa AAL 
izkazala kot učinkovita in dobre kakovosti, 
bi bilo treba združenje AAL uporabiti kot 
strukturo za izvajanje in bi moralo prevzeti 
vlogo organa za dodeljevanje sredstev in 
spremljanje programa AAL. Združenje 
AAL bi moralo upravljati finančni 
prispevek Unije in zagotavljati učinkovito 
izvajanje programa AAL. Razlike med 
ženskami in moškimi na gospodarskih in 
socialnih področjih bi bilo treba 
upoštevati pri oblikovanju in izvajanju 
programa AAL. Pozornost bi bilo treba 
nameniti zagotavljanju večje udeležbe 
žensk v postopkih raziskav in oblikovanja 
politik.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. dokaza sodelujočih držav, da je 
program AAL vzpostavljen v skladu z 
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načeli iz okvirnega programa Obzorje 
2020, predvsem s členom 15 o enakosti 
spolov;

Or. en


