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Изменение 6
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своето съобщение „Демографското 
бъдеще на Европа — от 
предизвикателство към възможност“9, 
Комисията подчертава, че застаряването 
на населението е едно от основните 
предизвикателства пред всички държави 
членки и че по-широкото използване на 
нови технологии може да съдейства за 
контролиране на разходите, 
подобряване на благосъстоянието и 
насърчаване на активното участие на 
възрастните хора в обществения живот, 
както и за по-конкурентоспособна
европейска икономика.

(5) В своето съобщение „Демографското 
бъдеще на Европа — от 
предизвикателство към възможност“, 
Комисията подчертава, че застаряването 
на населението е едно от основните 
предизвикателства пред всички държави 
членки и че по-широкото използване на 
нови технологии може да съдейства за 
контролиране на разходите, 
подобряване на благосъстоянието и 
насърчаване на активното участие на 
възрастните хора в обществения живот,
например чрез използване на техния 
опит като наставници в 
предприемачеството, както и за по-
конкурентоспособна икономика на 
Съюза.

__________________ __________________
9COM(2006) 571 final от 12 октомври 
2006 г.

9COM(2006) 571 окончателен от 12 
октомври 2006 г.

Or. en

Изменение 7
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква 

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква 
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основаните на ИКТ решения да имат 
важна роля за постигането на 
поставените цели — да се осигурят две 
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите и 
ефективността на системите за 
предоставяне на грижи в Съюза. В 
стратегическия план за изпълнение са 
заложени приоритети за ускоряване и 
по-широко прилагане на иновациите в 
областта на активния живот и 
остаряването в добро здраве на цялата 
територия на Съюза в следните три 
области: превенция и насърчаване на 
здравословния начин на живот, грижи и 
лечение, независим живот и социално 
приобщаване.

основаните на ИКТ решения да имат 
важна роля за постигането на 
поставените цели — да се осигурят две 
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите, без 
каквато и да е дискриминация на 
основание на възраст, пол, етнически 
произход, религиозна принадлежност 
или сексуална ориентация, и
ефективността на системите за 
предоставяне на грижи в Съюза. В 
стратегическия план за изпълнение са 
заложени приоритети за ускоряване и 
по-широко прилагане на иновациите в 
областта на активния живот и 
остаряването в добро здраве на цялата 
територия на Съюза в следните три 
области: превенция и насърчаване на 
здравословния начин на живот, грижи и 
лечение, независим живот и социално 
приобщаване.

Or. en

Изменение 8
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се защитят финансовите 
интереси на Съюза, Комисията следва 
да има правото да намали, да оттегли 
или да прекрати финансовото участие 
на Съюза, ако програма АЖИ се 
изпълнява неправилно, частично или 
със закъснение или ако участващите 
държави не предоставят или 
предоставят частично или със 
закъснение вноската си за 
финансирането на програма АЖИ. Тези 
права следва да бъдат предвидени в 
споразумението за възлагане, което 

(17) За да се защитят финансовите 
интереси на Съюза, Комисията следва 
да има правото чрез пропорционални 
мерки да възстанови, да намали, да 
оттегли или да прекрати финансовото 
участие на Съюза, ако програма АЖИ се 
изпълнява неправилно, частично или 
със закъснение или ако участващите 
държави не предоставят или 
предоставят частично или със 
закъснение вноската си за 
финансирането на програма АЖИ . Тези 
права следва да бъдат предвидени в 
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предстои да бъде сключено между 
Съюза и АИЗС.

споразумението за възлагане, което 
предстои да бъде сключено между 
Съюза и АИЗС.

Or. en

Изменение 9
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Договорите, споразуменията за
отпускане на безвъзмездни средства и 
решенията за отпускане на 
безвъзмездни средства, произтичащи от 
прилагането на настоящото решение, 
съдържат разпоредби, които изрично 
упълномощават Комисията, АИСЗ, 
Сметната палата и OLAF да извършват 
такива одити и разследвания съгласно 
предоставените им правомощия.

3. Договорите, споразуменията за 
отпускане на безвъзмездни средства и 
решенията за отпускане на 
безвъзмездни средства, произтичащи от 
прилагането на настоящото решение, 
съдържат разпоредби, които изрично 
упълномощават държавите членки,
Комисията, АИСЗ, Сметната палата и 
OLAF да извършват такива одити и 
разследвания съгласно предоставените 
им правомощия.

Or. en

Изменение 10
Марина Янакудакис

Предложение за решение
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
извършва междинна оценка на програма 
АЖИ. Комисията изготвя доклад за 
оценката, в който са изложени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
извършва междинна оценка на програма 
АЖИ, като използва подходящи и 
реалистични целеви показатели, 
които следва да включват измерение, 
свързано с равенството между 
половете, за да се определи успехът на 
програма АЖИ. Комисията изготвя 
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Съвета. доклад за оценката, в който са изложени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en


