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Módosítás 6
Marina Yannakoudakis

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság „Európa demográfiai 
jövője: kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című közleményében9

hangsúlyozta, hogy a népességelöregedés 
az egyik legjelentősebb kihívás, amellyel 
valamennyi tagállam szembesül, és hogy 
az új technológiák fokozottabb használata 
hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez, 
az idős emberek jólétéhez és aktív 
társadalmi részvételük előmozdításához, és 
egyúttal növeli az uniós gazdaság 
versenyképességét is.

(5) A Bizottság „Európa demográfiai 
jövője: kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című közleményében9

hangsúlyozta, hogy a népességelöregedés 
az egyik legjelentősebb kihívás, amellyel 
valamennyi tagállam szembesül, és hogy 
az új technológiák fokozottabb használata 
hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez, 
az idős emberek jólétéhez és aktív 
társadalmi részvételük (például 
tapasztalataik üzleti mentorként való 
megosztásának) előmozdításához, és 
egyúttal növeli az uniós gazdaság 
versenyképességét is.

__________________ __________________
9 COM(2006)571 final, 2006. október 12. 9 COM(2006)571 final, 2006. október 12.

Or. en

Módosítás 7
Marina Yannakoudakis

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a 
tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az ikt-megoldások várhatóan 
fontos szerepet játszanak majd az 
egészségben töltött életévek számának 
2020-ig kettővel történő növelésére, 
valamint a polgárok életminőségének 
javítására és az uniós gondozási rendszerek 

(9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a 
tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az ikt-megoldások várhatóan 
fontos szerepet játszanak majd az 
egészségben töltött életévek számának 
2020-ig kettővel történő növelésére, 
valamint a polgárok életminőségének az 
életkoron, nemen, etnikai hovatartozáson, 
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hatékonyságának erősítésére irányuló célok 
elérésében. A partnerség stratégiai 
végrehajtási terve meghatározza az aktív és 
egészséges időskorral kapcsolatos 
innováció Unió-szerte történő 
felgyorsítását és széles körű bevezetését 
szolgáló prioritásokat a következő három 
területen: betegségmegelőzés és 
egészségfejlesztés, gondozás és gyógyítás, 
valamint önálló életvitel és társadalmi 
befogadás.

fogyatékosságon, vallási vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
nélküli javítására és az uniós gondozási 
rendszerek hatékonyságának erősítésére 
irányuló célok elérésében. A partnerség 
stratégiai végrehajtási terve meghatározza 
az aktív és egészséges időskorral 
kapcsolatos innováció Unió-szerte történő 
felgyorsítását és széles körű bevezetését 
szolgáló prioritásokat a következő három 
területen: betegségmegelőzés és 
egészségfejlesztés, gondozás és gyógyítás, 
valamint önálló életvitel és társadalmi 
befogadás.

Or. en

Módosítás 8
Marina Yannakoudakis

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Amennyiben az AAL programot nem 
megfelelően, részben vagy késedelmesen 
hajtják végre, illetve a részt vevő állam 
nem, vagy csak részben vagy 
késedelmesen nyújt hozzájárulást az AAL 
programhoz, az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében a Bizottságot fel kell 
jogosítani az uniós pénzügyi hozzájárulás 
csökkentésére, visszatartására vagy 
megszüntetésére. Ezekről a jogokról az 
Unió és az AALA között megkötendő 
hatáskör-átruházási megállapodásban kell 
rendelkezni.

(17) Amennyiben az AAL programot nem 
megfelelően, részben vagy késedelmesen 
hajtják végre, illetve a részt vevő állam 
nem, vagy csak részben vagy 
késedelmesen nyújt hozzájárulást az AAL 
programhoz, az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében a Bizottságot fel kell 
jogosítani az uniós pénzügyi hozzájárulás
arányos intézkedésekkel való 
visszafizettetésére, csökkentésére, 
visszatartására vagy megszüntetésére.
Ezekről a jogokról az Unió és az AALA 
között megkötendő hatáskör-átruházási 
megállapodásban kell rendelkezni.

Or. en

Módosítás 9
Marina Yannakoudakis
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Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e határozat alapján létrejött 
szerződésekben, támogatási 
megállapodásokban és támogatási 
határozatokban a Bizottságot, az AALA-t, 
a Számvevőszéket és az OLAF-ot külön 
rendelkezés útján kifejezetten fel kell 
hatalmazni arra, hogy saját hatáskörüknek 
megfelelően ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat végezzenek.

(3) Az e határozat alapján létrejött 
szerződésekben, támogatási 
megállapodásokban és támogatási 
határozatokban a tagállamokat, a 
Bizottságot, az AALA-t, a Számvevőszéket 
és az OLAF-ot külön rendelkezés útján 
kifejezetten fel kell hatalmazni arra, hogy 
saját hatáskörüknek megfelelően 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezzenek.

Or. en

Módosítás 10
Marina Yannakoudakis

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az AAL program időközi 
értékelését. A Bizottság az értékelésről az 
annak megállapításait és a Bizottság 
észrevételeit tartalmazó jelentést készít. A 
Bizottság legkésőbb 2018. június 30-ig 
elküldi a jelentést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság az AAL program 
sikerességének megállapítására 2017. 
december 31-ig megfelelő és reális, a 
nemek közötti egyenlőség dimenzióját 
tartalmazó referenciaértékek 
alkalmazásával elvégzi az AAL program 
időközi értékelését. A Bizottság az 
értékelésről az annak megállapításait és a 
Bizottság észrevételeit tartalmazó jelentést 
készít. A Bizottság legkésőbb 
2018. június 30-ig elküldi a jelentést az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en


