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Emenda 6
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni 
tagħha intitolata 'Il-ġejjieni demografiku 
ta’ l-Ewropa, il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità', saħħqet fuq il-fatt li t-tixjiħ 
demografiku huwa wieħed mill-isfidi 
ewlenin li qed jaffaċċaw l-Istati Membri 
kollha u li l-użu li qed jiżdied ta' 
teknoloġiji ġodda jista' jgħin biex 
nikkontrollaw l-ispejjeċ, intejbu l-benessri 
u nippromwovu parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà tal-persuni azjani, kif ukoll intejbu 
l-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni.

(5) Fil-komunikazzjoni tagħha bit-titlu 'Il-
ġejjieni demografiku tal-Ewropa, il-bidla 
ta’ sfida f’opportunità', il-Kummissjoni 
saħqet fuq il-fatt li t-tixjiħ demografiku 
huwa waħda mill-isfidi ewlenin li qed 
jiffaċċaw l-Istati Membri kollha u li l-użu 
li qed jiżdied ta' teknoloġiji ġodda jista' 
jgħin biex jiġu kkontrollati l-ispejjeż, 
jittejjeb il-benessri u tiġi promossa l-
parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà tal-persuni 
anzjani, pereżempju billi jutilizzaw l-
esperjenza tagħhom bħala konsulenti 
kummerċjali, kif ukoll tittejjeb il-
kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 final tat-
12 ta’ Ottubru 2006.

9 COM(2006) 571 final tat-
12 ta’ Ottubru 2006.

Or. en

Emenda 7
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Taħt l-Isħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
f'Saħħtu stabbilita taħt l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, is-soluzzjonijiet tal-ICT 
huma mistennija li jkollhom rwol 
importanti fl-ilħuq tal-miri tagħha ta' 
sentejn ħajja addizzjonali b'saħħithom sal-
2020 kif ukoll it-titjib tal-kwalità tal-ħajja 

(9) Taħt l-Isħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
f'Saħħtu stabbilita taħt l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, is-soluzzjonijiet tal-ICT 
huma mistennija li jkollhom rwol 
importanti fl-ilħuq tal-miri tagħha ta' 
sentejn ħajja addizzjonali b'saħħithom sal-
2020 kif ukoll it-titjib tal-kwalità tal-ħajja 
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għaċ-ċittadini u t-titjib fl-effiċjenza tas-
sistemi tal-kura fl-Unjoni. Il-Pjan 
Strateġiku ta' Implimentazzjoni tagħha 
jiffissa l-prijoritajiet biex jaċċellera u jżid 
l-innovazzjoni fit-tixjiħ attiv u f'saħħtu 
madwar l-Unjoni, fi tlett dominji: il-
prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, il-
kura u l-fejqan, u l-għixien indipendenti u 
l-inklużjoni soċjali.

għaċ-ċittadini mingħajr ebda 
diskriminazzjoni abbażi tal-età, sess, 
etniċità, diżabbiltà, orjentazzjoni reliġjuża 
jew sesswali u t-titjib fl-effiċjenza tas-
sistemi tal-kura fl-Unjoni. Il-Pjan 
Strateġiku ta' Implimentazzjoni tagħha 
jiffissa l-prijoritajiet biex jaċċellera u jżid 
l-innovazzjoni fit-tixjiħ attiv u f'saħħtu 
madwar l-Unjoni, fi tlett dominji: il-
prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, il-
kura u l-fejqan, u l-għixien indipendenti u 
l-inklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 8
Marina Yannakoudakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-Kummissjoni, sabiex tipproteġi l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, għandu 
jkollha d-dritt li tnaqqas, iżżomm jew 
tittermina l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni fejn il-Programm AAL jiġi 
implimentat b'mod inadegwat, parzjalment 
jew tard, jew l-Istati Parteċipanti ma 
jikkontribwixxux, jew jikkontribwixxu 
parzjalment jew tard, għall-finanzjament 
tal-Programm AAL. Dawk id-drittijiet 
għandhom jiġu pprovduti fil-ftehim ta' 
delega li għandu jiġi konkluż bejn l-Unjoni 
u l-AALA.

(17) Sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandu jkollha 
d-dritt permezz ta' miżuri proporzjonati li
tirkupra, tnaqqas, iżżomm jew ittemm il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni fejn 
il-Programm AAL jiġi implimentat b'mod 
inadegwat, parzjalment jew tard, jew fejn l-
Istati Parteċipanti ma jikkontribwixxux, 
jew jikkontribwixxu parzjalment jew tard, 
għall-finanzjament tal-Programm AAL. 
Dawk id-drittijiet għandhom jiġu pprovduti 
fil-ftehim ta' delega li għandu jiġi konkluż 
bejn l-Unjoni u l-AALA.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kuntratti, ftehimiet tal-għotja u 
deċiżjonijiet tal-għtoja, li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li 
b'mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-
Kummissjoni, l-AALA, il-Qorti tal-
Awdituri u l-OLAF biex iwettqu verifiki u 
investifazzjonijiet, skont il-kompetenzi 
rispettivi tagħhom.

3. Kuntratti, ftehimiet tal-għotja u 
deċiżjonijiet tal-għtoja, li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li 
b'mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Istati 
Membri, lill-Kummissjoni, l-AALA, il-
Qorti tal-Awdituri u l-OLAF biex iwettqu 
verifiki u investigazzjonijiet, skont il-
kompetenzi rispettivi tagħhom.

Or. en
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjon 
interim tal-programm AAL. Il-
Kummissjoni għandha tipprepara rapport 
dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta' Ġunju 2018.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjon 
interim tal-programm AAL billi tuża 
parametri referenzjali xierqa u realistiċi, 
li għandha tinkludi dimensjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, biex 
tiddetermina jekk il-Programm AAL 
kellux suċċess. Il-Kummissjoni għandha 
tipprepara rapport dwar dik l-evalwazzjoni 
li jinkludi l-konklużjonijiet tal-
evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill sat-30 ta' Ġunju 2018.

Or. en


