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Ændringsforslag 6
Marina Yannakoudakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I sin meddelelse "Den demografiske 
udvikling i Europa – En udfordring, men 
også en chance"9 understregede 
Kommissionen, at demografisk aldring er 
en af de største udfordringer, som alle 
medlemsstaterne står overfor, og at øget 
brug af nye teknologier kan bidrage til at 
reducere udgifterne og forbedre de ældres 
trivsel og aktive deltagelse i samfundet, 
samtidig med at den europæiske økonomis 
konkurrenceevne forbedres.

(5) I sin meddelelse "Den demografiske 
udvikling i Europa – En udfordring, men 
også en chance"9 understregede 
Kommissionen, at demografisk aldring er 
en af de største udfordringer, som alle 
medlemsstaterne står overfor, og at øget 
brug af nye teknologier kan bidrage til at 
reducere udgifterne og forbedre de ældres 
trivsel og aktive deltagelse i samfundet 
f.eks. ved at udnytte deres erfaringer i 
virksomhedsmentorordninger, samtidig 
med at den europæiske økonomis 
konkurrenceevne forbedres.

__________________ __________________
9 KOM(2006) 571 endelig af 12.10.2006. 9 KOM(2006) 571 endelig af 12. 10.2006.

Or. en

Ændringsforslag 7
Marina Yannakoudakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det forventes, at ikt-løsninger kommer 
til at spille en vigtig rolle under det 
europæiske innovationspartnerskab inden 
for aktiv og sund aldring, iværksat under 
initiativet Innovation i EU, i opfyldelsen af 
målene om at opnå to yderligere sunde 
leveår senest i 2020 og forbedre borgernes 
livskvalitet og plejesystemernes effektivitet 
i Unionen. I den strategiske 
gennemførelsesplan er der fastlagt 

(9) Det forventes, at ikt-løsninger kommer 
til at spille en vigtig rolle under det 
europæiske innovationspartnerskab inden 
for aktiv og sund aldring, iværksat under 
initiativet Innovation i EU, i opfyldelsen af 
målene om at opnå to yderligere sunde 
leveår senest i 2020 og forbedre borgernes 
livskvalitet uden forskelsbehandling på 
grund af alder, køn, etnicitet, handicap, 
religion eller seksuel orientering og 



PE524.642v01-00 4/5 AM\1011436DA.doc

DA

prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder: 
forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion.

plejesystemernes effektivitet i Unionen. I 
den strategiske gennemførelsesplan er der 
fastlagt prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder: 
forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 8
Marina Yannakoudakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør Kommissionen have ret til at 
reducere, tilbageholde eller indstille 
Unionens finansielle bidrag, hvis 
gennemførelsen af AAL-programmet er 
utilstrækkelig, mangelfuld eller forsinket, 
eller hvis deltagerlandene ikke bidrager, 
yder et mangelfuldt bidrag eller bidrager 
for sent til finansieringen af AAL-
programmet. Disse rettigheder bør 
fastlægges i den delegationsaftale, der skal 
indgås mellem Unionen og AALA.

(17) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør Kommissionen have ret til 
med forholdsmæssigt afpassede 
foranstaltninger at inddrive, reducere, 
tilbageholde eller indstille Unionens 
finansielle bidrag, hvis gennemførelsen af 
AAL-programmet er utilstrækkelig, 
mangelfuld eller forsinket, eller hvis 
deltagerlandene ikke bidrager, yder et 
mangelfuldt bidrag eller bidrager for sent 
til finansieringen af AAL-programmet. 
Disse rettigheder bør fastlægges i den 
delegationsaftale, der skal indgås mellem 
Unionen og AALA.

Or. en

Ændringsforslag 9
Marina Yannakoudakis

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kontrakter, tilskudsaftaler og afgørelser 
om tilskud som følge af gennemførelsen af 
denne aftale skal indeholde bestemmelser, 
som udtrykkeligt giver Kommissionen, 
AALA, Revisionsretten og OLAF beføjelse 
til at gennemføre sådanne revisioner og 
undersøgelser i overensstemmelse med 
deres respektive beføjelser.

3. Kontrakter, tilskudsaftaler og afgørelser 
om tilskud som følge af gennemførelsen af 
denne aftale skal indeholde bestemmelser, 
som udtrykkeligt giver medlemsstaterne, 
Kommissionen, AALA, Revisionsretten og 
OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne 
revisioner og undersøgelser i 
overensstemmelse med deres respektive 
beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 10
Marina Yannakoudakis

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af AAL-programmet senest den 
31. december 2017. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af 
evalueringen og bemærkninger. 
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2018.

1. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af AAL-programmet senest den 
31. december 2017 og anvender hertil 
passende og realistiske benchmarks, der 
bør omfatte ligestillingsaspektet, til at 
afgøre om de resultater, der er opnået i 
AAL-programmet er gode. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af 
evalueringen og bemærkninger. 
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2018.

Or. en


