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Amendement 6
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In haar mededeling "De demografische 
toekomst van Europa: probleem of 
uitdaging?" 9 benadrukte de Commissie dat 
vergrijzing een van de belangrijkste 
uitdagingen is voor alle lidstaten, en dat 
intensiever gebruik van nieuwe 
technologieën de kosten beter kan 
beheersen, de actieve deelname van 
ouderen aan de samenleving kan 
bevorderen en het welzijn en het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie kan verbeteren.

(5) In haar mededeling "De demografische 
toekomst van Europa: probleem of 
uitdaging?"9 benadrukte de Commissie dat 
vergrijzing een van de belangrijkste 
uitdagingen is voor alle lidstaten, en dat 
intensiever gebruik van nieuwe 
technologieën de kosten beter kan 
beheersen, de actieve deelname van 
ouderen aan de samenleving kan 
bevorderen, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van hun ervaring als 
bedrijfsadviseur, en het welzijn en het 
concurrentievermogen van de economie 
van de Unie kan verbeteren.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 definitief van 
12 oktober 2006.

9 COM(2006) 571 definitief van 
12 oktober 2006.

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Overeenkomstig het Europees 
innovatiepartnerschap op het gebied van 
actief en gezond ouder worden, vastgesteld 
op grond van de Innovatie-Unie, spelen 
ICT-oplossingen naar verwachting een 
belangrijke rol om tegen 2020 twee extra 
gezonde levensjaren te realiseren en de 

(9) Overeenkomstig het Europees 
innovatiepartnerschap op het gebied van 
actief en gezond ouder worden, vastgesteld 
op grond van de Innovatie-Unie, spelen 
ICT-oplossingen naar verwachting een 
belangrijke rol om tegen 2020 twee extra 
gezonde levensjaren te realiseren en de 
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levenskwaliteit voor burgers en de 
efficiëntie van de zorgstelsels in de Unie te 
verbeteren. In het strategische 
invoeringsplan zijn voor drie gebieden 
prioriteiten vastgesteld om de innovatie op 
het gebied van actief en gezond ouder 
worden te versnellen en uit te breiden: 
preventie en gezondheidsbevordering, zorg 
en behandeling, en zelfstandig leven en 
sociale inclusie.

levenskwaliteit voor burgers – zonder 
enige discriminatie op grond van leeftijd, 
geslacht, afkomst, religie of seksuele 
gerichtheid – en de efficiëntie van de 
zorgstelsels in de Unie te verbeteren. In het 
strategische invoeringsplan zijn voor drie 
gebieden prioriteiten vastgesteld om de 
innovatie op het gebied van actief en 
gezond ouder worden te versnellen en uit te 
breiden: preventie en 
gezondheidsbevordering, zorg en 
behandeling, en zelfstandig leven en 
sociale inclusie.

Or. en

Amendement 8
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moet de Commissie 
het recht hebben om de financiële bijdrage 
van de Unie te verlagen, in te houden of te 
beëindigen als het AAL-programma 
ontoereikend, gedeeltelijk of laattijdig 
wordt uitgevoerd, of als de deelnemende 
staten niet, gedeeltelijk of laattijdig 
bijdragen aan de financiering van het 
AAL-programma. Deze rechten moeten in 
de tussen de Unie en de AALA te sluiten 
delegatieovereenkomst worden vermeld.

(17) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moet de Commissie 
het recht hebben om via proportionele 
maatregelen de financiële bijdrage van de 
Unie terug te vorderen, te verlagen, in te 
houden of te beëindigen als het AAL-
programma ontoereikend, gedeeltelijk of 
laattijdig wordt uitgevoerd, of als de 
deelnemende staten niet, gedeeltelijk of 
laattijdig bijdragen aan de financiering van 
het AAL-programma. Deze rechten moeten 
in de tussen de Unie en de AALA te sluiten 
delegatieovereenkomst worden vermeld.

Or. en

Amendement 9
Marina Yannakoudakis
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Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De contracten, subsidieovereenkomsten 
en subsidiebesluiten die voortvloeien uit de 
uitvoering van dit besluit, bevatten 
bepalingen die de Commissie, de AALA, 
de Rekenkamer en OLAF uitdrukkelijk de 
bevoegdheid verlenen om audits en 
onderzoeken te verrichten overeenkomstig 
hun respectieve bevoegdheden.

3. De contracten, subsidieovereenkomsten 
en subsidiebesluiten die voortvloeien uit de 
uitvoering van dit besluit, bevatten 
bepalingen die de lidstaten, de Commissie, 
de AALA, de Rekenkamer en OLAF 
uitdrukkelijk de bevoegdheid verlenen om 
audits en onderzoeken te verrichten 
overeenkomstig hun respectieve 
bevoegdheden.

Or. en

Amendement 10
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert voor 
31 december 2017 een tussentijdse 
evaluatie van het AAL-programma uit. De 
Commissie stelt een verslag op van die 
evaluatie, dat de conclusies van de 
evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie stuurt dat 
verslag uiterlijk 30 juni 2018 naar het 
Europees Parlement en de Raad.

1. De Commissie voert voor 
31 december 2017 een tussentijdse 
evaluatie van het AAL-programma uit, op 
basis van passende en realistische 
ijkpunten, met inbegrip van een 
gendergelijkheidsdimensie, om vast te 
stellen of het AAL-programma succesvol 
is geweest. De Commissie stelt een verslag 
op van die evaluatie, dat de conclusies van 
de evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie stuurt dat 
verslag uiterlijk 30 juni 2018 naar het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en


