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Pozměňovací návrh 6
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ve svém sdělení nazvaném
,,Demografická budoucnost Evropy –
učiňme z problému výhodu“9 Komise 
zdůraznila fakt, že stárnutí je jedním 
z největších problémů, kterému čelí 
všechny členské státy, a že větší využití 
nových technologií by mohlo přispět ke 
kontrole nákladů a zlepšení tělesného a 
duševního zdraví starších občanů a jejich 
aktivní účasti ve společnosti, jakož i ke 
zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 
Unie.

(5) Ve svém sdělení nazvaném
,,Demografická budoucnost Evropy –
učiňme z problému výhodu“9 Komise 
zdůraznila fakt, že stárnutí je jedním 
z největších problémů, kterému čelí 
všechny členské státy, a že větší využití 
nových technologií by mohlo přispět ke 
kontrole nákladů a zlepšení tělesného a 
duševního zdraví starších občanů a jejich 
aktivní účasti ve společnosti, například 
využitím jejich zkušeností v roli 
obchodních poradců, jakož i ke zvýšení 
konkurenceschopnosti ekonomiky Unie.

__________________ __________________
9COM(2006) 571 v konečném znění ze dne 
12. října 2006.

9COM(2006) 571 v konečném znění ze dne 
12. října 2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že řešení založená na IKT 
budou hrát důležitou úlohu při plnění jeho 
cílů, které spočívají v prodloužení života o 
další dva roky prožité ve zdraví, čehož by 
mělo být dosaženo do roku 2020, dále ve 
zlepšení kvality života občanů a zvýšení 

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že řešení založená na IKT 
budou hrát důležitou úlohu při plnění jeho 
cílů, které spočívají v prodloužení života o 
další dva roky prožité ve zdraví, čehož by 
mělo být dosaženo do roku 2020, dále ve 
zlepšení kvality života občanů bez jakékoli 
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účinnosti pečovatelských systémů v Unii.
V jeho strategickém prováděcím plánu jsou 
stanoveny priority k urychlení a rozšíření 
inovací v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v celé Unii ve třech oblastech:
prevence a podpory zdraví, péče a léčby 
a nezávislého života a sociálního začlenění.

diskriminace na základě věku, pohlaví, 
etnické příslušnosti, zdravotního postižení, 
náboženství nebo sexuální orientace
a zvýšení účinnosti pečovatelských 
systémů v Unii. V jeho strategickém 
prováděcím plánu jsou stanoveny priority 
k urychlení a rozšíření inovací v oblasti 
aktivního a zdravého stárnutí v celé Unii 
ve třech oblastech: prevence a podpory 
zdraví, péče a léčby a nezávislého života 
a sociálního začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie by Komise měla mít právo snížit, 
neposkytnout nebo ukončit finanční 
příspěvek Unie, pokud bude program AAL 
prováděn nedostatečně, částečně nebo 
opožděně, nebo pokud zúčastněné státy 
na financování programu AAL nepřispějí, 
nebo přispějí jen částečně či opožděně.
Tato práva by měla být stanovena 
v pověřovací dohodě, jež má být uzavřena 
mezi Unií a sdružením AAL.

(17) Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie by Komise měla mít právo finanční 
příspěvek Unie prostřednictvím 
přiměřených opatření vymáhat zpět, snížit, 
neposkytnout nebo ukončit, pokud bude 
program AAL prováděn nedostatečně, 
částečně nebo opožděně, nebo pokud 
zúčastněné státy na financování programu 
AAL nepřispějí, nebo přispějí jen částečně 
či opožděně. Tato práva by měla být 
stanovena v pověřovací dohodě, jež má být 
uzavřena mezi Unií a sdružením AAL.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí 
o udělení grantu plynoucí z provádění 
tohoto rozhodnutí obsahují ustanovení, 
kterým se Komise, sdružení AAL, Účetní 
dvůr a OLAF výslovně zmocňují 
k provádění auditů a vyšetřování, a to 
v souladu s jejich příslušnými 
pravomocemi.

3. Smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí 
o udělení grantu plynoucí z provádění 
tohoto rozhodnutí obsahují ustanovení, 
kterým se členské státy, Komise, sdružení 
AAL, Účetní dvůr a OLAF výslovně 
zmocňují k provádění auditů a vyšetřování, 
a to v souladu s jejich příslušnými 
pravomocemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu AAL. 
Komise vypracuje o tomto hodnocení 
zprávu, která bude obsahovat závěry 
hodnocení a připomínky Komise. Do 
30. června 2018 předloží Komise tuto 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu AAL, 
přičemž využije přiměřená a realistická 
měřítka, která by měla zahrnovat i aspekt 
rovnosti žen a mužů, s cílem zjistit, zda byl 
program AAL úspěšný. Komise vypracuje 
o tomto hodnocení zprávu, která bude 
obsahovat závěry hodnocení a připomínky 
Komise. Do 30. června 2018 předloží 
Komise tuto zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en


