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Pozmeňujúci návrh 6
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia vo svojom oznámení pod 
názvom „Demografická budúcnosť Európy 
– Pretvorme výzvu na príležitosť“ 9

zdôraznila skutočnosť, že demografické 
starnutie je jednou z hlavných výziev, 
ktorým čelia všetky členské štáty, a že 
rozsiahlejšie používanie nových 
technológií by mohlo pomôcť kontrolovať 
náklady, zvýšiť blahobyt a podporiť 
aktívnu účasť starších ľudí v spoločnosti a 
taktiež zvýšiť konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie.

(5) Komisia vo svojom oznámení pod 
názvom „Demografická budúcnosť Európy 
– Pretvorme výzvu na príležitosť“ 9

zdôraznila skutočnosť, že demografické 
starnutie je jednou z hlavných výziev, 
ktorým čelia všetky členské štáty, a že 
rozsiahlejšie používanie nových 
technológií by mohlo pomôcť kontrolovať 
náklady, zvýšiť blahobyt a podporiť 
aktívnu účasť starších ľudí v spoločnosti, 
napríklad zužitkovaním ich skúseností 
ako obchodných mentorov, a taktiež 
zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva 
Únie.

__________________ __________________
9 KOM(2006) 571 v konečnom znení
z 12. októbra 2006.

9 COM(2006) 571 final z 12. októbra 2006.
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Pozmeňujúci návrh 7
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V rámci európskeho partnerstva v 
oblasti inovácií zameraného na aktívne a 
zdravé starnutie zriadeného v rámci 
inovácie v Únii sa očakáva, že riešenia IKT 
budú zohrávať dôležitú úlohu pri plnení 
cieľov ďalších dvoch rokov zdravého 
života do roku 2020, ako aj pri zvyšovaní 
kvality života občanov a zvyšovaní

(9) V rámci európskeho partnerstva v 
oblasti inovácií zameraného na aktívne a 
zdravé starnutie zriadeného v rámci 
inovácie v Únii sa očakáva, že riešenia IKT 
budú zohrávať dôležitú úlohu pri plnení 
cieľov ďalších dvoch rokov zdravého 
života do roku 2020, ako aj pri zvyšovaní 
kvality života občanov bez akejkoľvek 
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efektívnosti systémov starostlivosti v Únii. 
Jeho strategický vykonávací plán stanovuje 
priority na zrýchlenie a rozšírenie inovácií 
v oblasti aktívneho a zdravého starnutia v 
celej Únii v troch oblastiach: prevencia a 
podpora zdravia, starostlivosť a liečba, a 
nezávislé bývanie a sociálne začlenenie.

diskriminácie na základe veku, pohlavia, 
etnickej príslušnosti, zdravotného 
postihnutia, náboženského vyznania či 
sexuálnej orientácie a zvyšovaní 
efektívnosti systémov starostlivosti v Únii. 
Jeho strategický vykonávací plán stanovuje 
priority na zrýchlenie a rozšírenie inovácií 
v oblasti aktívneho a zdravého starnutia v 
celej Únii v troch oblastiach: prevencia a 
podpora zdravia, starostlivosť a liečba, a 
nezávislé bývanie a sociálne začlenenie.
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Pozmeňujúci návrh 8
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom ochrániť finančné záujmy 
Únie by Komisia mala mať právo znížiť, 
neposkytnúť alebo ukončiť finančný 
príspevok Únie v prípade, že sa program
AAL realizuje nevhodne, čiastočne alebo 
oneskorene, alebo v prípade, že členské 
štáty neprispievajú alebo prispievajú 
čiastočne alebo oneskorene na 
financovanie programu AAL. Tieto práva 
by mali byť stanovené v dohode o 
delegovaní, ktorá sa uzatvorí medzi Úniou 
a združením AALA.

(17) S cieľom ochrániť finančné záujmy 
Únie by Komisia mala mať právo 
prostredníctvom primeraných opatrení 
znížiť, neposkytnúť alebo ukončiť finančný 
príspevok Únie v prípade, že sa program 
AAL realizuje nevhodne, čiastočne alebo 
oneskorene, alebo v prípade, že členské 
štáty neprispievajú alebo prispievajú 
čiastočne alebo oneskorene na 
financovanie programu AAL. Tieto práva 
by mali byť stanovené v dohode o 
delegovaní, ktorá sa uzatvorí medzi Úniou 
a združením AALA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia 
o grante vyplývajúce z vykonávania tohto 
rozhodnutia musia obsahovať ustanovenia, 
ktoré Komisii, združeniu AALA, Dvoru 
audítorov a úradu OLAF výslovne udeľujú 
právo na vykonávanie auditov 
a vyšetrovaní v rámci ich príslušných 
právomocí.

3. Zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia 
o grante vyplývajúce z vykonávania tohto 
rozhodnutia musia obsahovať ustanovenia, 
ktoré členským štátom, Komisii, združeniu 
AALA, Dvoru audítorov a úradu OLAF 
výslovne udeľujú právo na vykonávanie 
auditov a vyšetrovaní v rámci ich 
príslušných právomocí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Marina Yannakoudakis

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu AAL. 
Komisia pripraví správu o tomto 
hodnotení, ktorá bude obsahovať závery 
hodnotenia a pripomienky Komisie. 
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu AAL za 
použitia vhodných a realistických 
referenčných hodnôt, ktoré by mali 
zahŕňať rozmer rodovej rovnosti, ktoré 
umožnia určiť, či bol program AAL 
úspešný. Komisia pripraví správu o tomto 
hodnotení, ktorá bude obsahovať závery 
hodnotenia a pripomienky Komisie. 
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

Or. en


