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Grozījums Nr. 6
Marina Yannakoudakis

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija savā paziņojumā "Eiropas 
demogrāfiskā nākotne — kā pārvērst 
problēmu par iespēju"9 uzsvēra, ka 
sabiedrības novecošana ir viena no 
svarīgākajām problēmām visās Eiropas 
Savienības valstīs un ka jaunu tehnoloģiju 
plašāka izmantošana varētu palīdzēt 
kontrolēt izmaksas, uzlabot vecu cilvēku 
labklājību un sekmēt to aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, kā arī uzlabot Savienības 
ekonomikas konkurētspēju.

(5) Komisija savā paziņojumā "Eiropas 
demogrāfiskā nākotne — kā pārvērst 
problēmu par iespēju"9 uzsvēra, ka 
sabiedrības novecošana ir viena no 
svarīgākajām problēmām visās Eiropas 
Savienības valstīs un ka jaunu tehnoloģiju 
plašāka izmantošana varētu palīdzēt 
kontrolēt izmaksas, uzlabot vecu cilvēku 
labklājību un sekmēt viņu aktīvu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē, piemēram, izmantojot 
viņu pieredzi un iesaistot viņus kā 
darbaudzinātājus uzņēmējdarbības jomā, 
kā arī uzlabot Savienības ekonomikas 
konkurētspēju.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

9 COM(2006) 571 galīgā redakcija, 
12.10.2006.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Marina Yannakoudakis

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu 
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 

(9) Eiropas Inovācijas partnerībā aktīvām 
un veselīgām vecumdienām, kas izveidota 
Inovācijas savienības ietvaros, paredzēts, 
ka IKT risinājumi būs svarīgi tās mērķu 
sasniegšanā — līdz 2020. gadam palielināt 
veselīgas dzīves gadu skaitu par diviem 
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gadiem, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un aprūpes sistēmu efektivitāti 
Savienībā. Tās stratēģiskajā īstenošanas 
plānā noteiktas prioritātes inovācijas 
paātrināšanai un paplašināšanai aktīvu un 
veselīgu vecumdienu jomā visā Savienībā 
trīs aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

gadiem, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, nepieļaujot nekādu 
diskrimināciju vecuma, dzimuma, 
etniskās piederības, invaliditātes, reliģijas 
vai seksuālās orientācijas dēļ, un uzlabot 
aprūpes sistēmu efektivitāti Savienībā. Tās 
stratēģiskajā īstenošanas plānā noteiktas 
prioritātes inovācijas paātrināšanai un 
paplašināšanai aktīvu un veselīgu 
vecumdienu jomā visā Savienībā trīs 
aspektos: profilakse un veselības 
veicināšana, aprūpe un ārstēšana, 
neatkarīga dzīve un sociālā integrācija.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marina Yannakoudakis

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai aizsargātu Savienības finansiālās 
intereses, Komisijai vajadzētu būt tiesīgai 
samazināt, apturēt vai izbeigt Savienības 
finansiālo ieguldījumu, ja AAL programma 
tiek īstenota neatbilstoši, daļēji vai novēloti 
vai ja iesaistītās valstis ieguldījumu AAL 
programmas finansēšanā nesniedz vai 
sniedz daļēji vai novēloti. Šīs tiesības būtu 
jāparedz deleģēšanas nolīgumā, kas 
jānoslēdz Savienībai un AALA.

(17) Lai aizsargātu Savienības finansiālās 
intereses, Komisijai vajadzētu būt tiesīgai, 
īstenojot proporcionālus pasākumus, 
atgūt, samazināt, apturēt vai izbeigt 
Savienības finansiālo ieguldījumu, ja AAL 
programma tiek īstenota neatbilstoši, daļēji 
vai novēloti vai ja iesaistītās valstis 
ieguldījumu AAL programmas finansēšanā 
nesniedz vai sniedz daļēji vai novēloti. Šīs 
tiesības būtu jāparedz deleģēšanas 
nolīgumā, kas jānoslēdz Savienībai un 
AALA.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marina Yannakoudakis

Lēmuma priekšlikums
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10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju 
lēmumos, kas izriet no šā lēmuma 
īstenošanas, ietver noteikumus, kas 
nepārprotami pilnvaro Komisiju, AALA, 
Revīzijas palātu un OLAF veikt revīzijas 
un izmeklēšanu saskaņā ar to attiecīgajām 
kompetencēm.

3. Līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju 
lēmumos, kas izriet no šā lēmuma 
īstenošanas, ietver noteikumus, kas 
nepārprotami pilnvaro dalībvalstis, 
Komisiju, AALA, Revīzijas palātu un 
OLAF veikt revīzijas un izmeklēšanu 
saskaņā ar to attiecīgajām kompetencēm.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marina Yannakoudakis

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic AAL programmas starpposma 
novērtējumu. Komisija sagatavo ziņojumu 
par minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus un Komisijas 
komentārus. Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam minēto ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

1. Komisija līdz 2017. gada 31. decembrim 
veic AAL programmas starpposma 
novērtējumu, un, lai noteiktu, vai AAL 
programma ir bijusi veiksmīga, ir 
jāizmanto piemēroti un reālistiski kritēriji, 
tajos ietverot dzimumu līdztiesības 
principu. Komisija sagatavo ziņojumu par 
minēto novērtējumu, tajā iekļaujot 
novērtējuma secinājumus un Komisijas 
komentārus. Komisija līdz 2018. gada 
30. jūnijam minēto ziņojumu nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en


