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Muudatusettepanek 6
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatises „Euroopa demograafiline 
tulevik – kuidas teha väljakutsest 
võimalus”9 rõhutas komisjon, et rahvastiku 
vananemine on suur probleem kõigis 
liikmesriikides ning uute tehnoloogiate 
laialdasem kasutamine aitaks hoida kulusid 
kontrolli all, parandada eakate heaolu ja 
propageerida nende aktiivset osalemist 
ühiskonnaelus ning parandaks liidu 
majanduse konkurentsivõimet.

(5) Teatises „Euroopa demograafiline 
tulevik – kuidas teha väljakutsest 
võimalus”9 rõhutas komisjon, et rahvastiku 
vananemine on suur probleem kõigis 
liikmesriikides ning uute tehnoloogiate 
laialdasem kasutamine võiks aidata hoida 
kulusid kontrolli all, parandada eakate 
heaolu ja propageerida nende aktiivset 
osalemist ühiskonnaelus, rakendades 
näiteks nende kogemust ettevõtjate 
juhendamiseks, ning parandaks liidu 
majanduse konkurentsivõimet.

__________________ __________________
9 KOM(2006) 571 lõplik, 12.10.2006. 9KOM(2006) 571 lõplik, 12.10.2006.

Or. en
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Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Innovaatilise liidu egiidi all rajatud 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse 
raames loodetakse, et IKT-lahendused 
aitavad olulisel määral kaasa partnerluse 
eesmärgi täitmisele, milleks on saavutada 
2020. aastaks kaks täiendavat tervena 
elatud aastat, aga ka parandada kodanike 
elukvaliteeti ja ELi tervishoiusüsteemide 
tõhusust. Selle strateegilises rakenduskavas 
tuuakse välja prioriteedid aktiivse ja 

(9) Innovaatilise liidu egiidi all rajatud 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse 
raames loodetakse, et IKT-lahendused 
aitavad olulisel määral kaasa partnerluse 
eesmärgi täitmisele, milleks on saavutada 
2020. aastaks kaks täiendavat tervena 
elatud aastat, aga ka parandada kodanike 
elukvaliteeti ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta vanuse, soo, etnilise 
kuuluvuse, puude, usutunnistuse või 
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tervisliku vananemise alase innovatsiooni 
kiirendamiseks ja suurendamiseks kogu 
liidus. Prioriteedid hõlmavad kolme 
valdkonda: ennetustöö ja tervise 
edendamine, hooldus ja ravi ning 
iseseisvana vananemine ja sotsiaalne 
kaasamine.

seksuaalse sättumuse pärast, ning 
parandada ELi tervishoiusüsteemide 
tõhusust. Selle strateegilises rakenduskavas 
tuuakse välja prioriteedid aktiivse ja 
tervisliku vananemise alase innovatsiooni 
kiirendamiseks ja suurendamiseks kogu 
liidus. Prioriteedid hõlmavad kolme 
valdkonda: ennetustöö ja tervise 
edendamine, hooldus ja ravi ning 
iseseisvana vananemine ja sotsiaalne 
kaasamine.

Or. en
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ELi finantshuvide kaitsmiseks peaks 
komisjonil olema õigus liidu rahalist 
toetust vähendada, sellest loobuda või see 
lõpetada juhul, kui intelligentse 
elukeskkonna kava on vääralt, osaliselt või 
hilinemisega rakendatud või kui osalevad 
riigid ei osale või osalevad osaliselt või 
hilinemisega kava rahastamises. Nimetatud 
õigused peaksid olema sätestatud liidu ja 
intelligentse elukeskkonna ühingu vahel 
sõlmitavas delegeerimislepingus.

(17) ELi finantshuvide kaitsmiseks peaks 
komisjonil olema õigus liidu rahalist 
toetust proportsionaalsete meetmete 
kaudu tagasi nõuda, vähendada, sellest 
loobuda või see lõpetada juhul, kui 
intelligentse elukeskkonna kava on vääralt, 
osaliselt või hilinemisega rakendatud või 
kui osalevad riigid ei osale või osalevad 
osaliselt või hilinemisega kava 
rahastamises. Nimetatud õigused peaksid 
olema sätestatud liidu ja intelligentse 
elukeskkonna ühingu vahel sõlmitavas 
delegeerimislepingus.

Or. en
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3. Käesoleva otsuse rakendamisest 
tulenevad lepingud, toetuslepingud ja -
otsused sisaldavad sätteid, millega antakse 
komisjonile, intelligentse elukeskkonna 
ühingule, kontrollikojale ja OLAFile 
sõnaselge õigus teostada vastavalt oma 
pädevusele auditeid ja uurimisi.

3. Käesoleva otsuse rakendamisest 
tulenevad lepingud, toetuslepingud ja -
otsused sisaldavad sätteid, millega antakse
liikmesriikidele, komisjonile, intelligentse 
elukeskkonna ühingule, kontrollikojale ja 
OLAFile sõnaselge õigus teostada 
vastavalt oma pädevusele auditeid ja 
uurimisi.

Or. en
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. detsembriks 2017 teostab komisjon 
intelligentse elukeskkonna kava 
vahehindamise. Seejärel koostab komisjon 
hindamisaruande, milles on esitatud 
hindamise järeldused ja komisjoni 
tähelepanekud. Komisjon esitab kõnealuse 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018.

1. 31. detsembriks 2017 teostab komisjon 
intelligentse elukeskkonna kava 
vahehindamise, kasutades kõnealuse kava 
edukuse üle otsustamiseks asjakohaseid ja 
realistlikke sihttasemeid, mis peaksid 
sisaldama soolise võrdõiguslikkuse 
mõõdet. Seejärel koostab komisjon 
hindamisaruande, milles on esitatud 
hindamise järeldused ja komisjoni 
tähelepanekud. Komisjon esitab kõnealuse 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018.

Or. en


