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Predlog spremembe 6
Marina Yannakoudakis

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Demografska prihodnost 
Evrope, kako spremeniti izziv v priložnost“ 
poudarila dejstvo, da je staranje 
prebivalstva eden od glavnih izzivov, s 
katerimi se srečujejo vse države članice, in 
da bi večja uporaba novih tehnologij lahko 
prispevala k nadzorovanju stroškov, 
izboljšanju dobrega počutja in spodbujanju 
dejavne udeležbe starejših v družbi ter 
hkrati k izboljšanju konkurenčnosti 
gospodarstva Unije.

(5) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom „Demografska prihodnost 
Evrope, kako spremeniti izziv v priložnost“ 
poudarila dejstvo, da je staranje 
prebivalstva eden od glavnih izzivov, s 
katerimi se srečujejo vse države članice, in 
da bi večja uporaba novih tehnologij lahko 
prispevala k nadzorovanju stroškov, 
izboljšanju dobrega počutja in spodbujanju 
dejavne udeležbe starejših v družbi, na 
primer z izkoriščanjem njihovih izkušenj 
za poslovno mentorstvo, ter hkrati k 
izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva 
Unije.

__________________ __________________
9 COM(2006) 571 final z dne 12. oktobra 
2006.

9 COM(2006)0571 final z dne 12. oktobra 
2006.
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Marina Yannakoudakis
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Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru evropskega partnerstva za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje, 
ustanovljenega v okviru pobude Unija 
inovacij, se pričakuje, da bodo rešitve IKT 
igrale pomembno vlogo pri doseganju 
ciljev dveh dodatnih let zdravega življenja 

(9) V okviru evropskega partnerstva za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje, 
ustanovljenega v okviru pobude Unija 
inovacij, se pričakuje, da bodo rešitve IKT 
igrale pomembno vlogo pri doseganju 
ciljev dveh dodatnih let zdravega življenja 
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do leta 2020 ter izboljšanja kakovosti 
življenja za državljane in izboljšanja 
učinkovitosti sistemov varstva v Uniji.
Strateški izvedbeni načrt partnerstva 
določa prednostne naloge za pospeševanje 
in povečanje obsega inovacij za dejavno in 
zdravo staranje v Uniji na treh področjih:
preprečevanje in spodbujanje zdravja, nega 
in zdravljenje ter samostojno življenje in 
socialna vključenost.

do leta 2020 ter izboljšanja kakovosti 
življenja za državljane brez diskriminacije 
na podlagi starosti, spola, narodnosti, 
invalidnosti, vere ali spolne usmerjenosti
in izboljšanja učinkovitosti sistemov 
varstva v Uniji. Strateški izvedbeni načrt 
partnerstva določa prednostne naloge za 
pospeševanje in povečanje obsega inovacij 
za dejavno in zdravo staranje v Uniji na 
treh področjih: preprečevanje in 
spodbujanje zdravja, nega in zdravljenje ter 
samostojno življenje in socialna 
vključenost.
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Marina Yannakoudakis
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Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da se zaščitijo finančni interesi Unije, 
bi morala Komisija imeti pravico 
zmanjšati, zadržati ali ukiniti finančni 
prispevek Unije, kadar se program AAL 
izvaja neustrezno, delno ali z zamudo ali 
kadar sodelujoče države ne prispevajo k 
financiranju programa AAL ali prispevajo 
delno ali z zamudo. Te pravice bi bilo treba 
zagotoviti v sporazumu o prenosu 
pooblastil, ki se sklene med Unijo in 
združenjem AAL.

(17) Da se zaščitijo finančni interesi Unije, 
bi morala Komisija imeti pravico s 
sorazmernimi ukrepi izterjati, zmanjšati, 
zadržati ali ukiniti finančni prispevek 
Unije, kadar se program AAL izvaja 
neustrezno, delno ali z zamudo ali kadar 
sodelujoče države ne prispevajo k 
financiranju programa AAL ali prispevajo 
delno ali z zamudo. Te pravice bi bilo treba 
zagotoviti v sporazumu o prenosu 
pooblastil, ki se sklene med Unijo in 
združenjem AAL.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pogodbe, sporazumi o donacijah in 
sklepi o donacijah, ki izhajajo iz izvajanja 
tega sklepa, vsebujejo določbe, ki izrecno 
pooblaščajo Komisijo, združenje AAL, 
Računsko sodišče in OLAF za izvajanje
pregledov in preiskav v skladu z njihovimi 
pristojnostmi.

3. Pogodbe, sporazumi o donacijah in 
sklepi o donacijah, ki izhajajo iz izvajanja 
tega sklepa, vsebujejo določbe, ki izrecno 
pooblaščajo države članice, Komisijo, 
združenje AAL, Računsko sodišče in 
OLAF za izvajanje revizij in preiskav v 
skladu z njihovimi pristojnostmi.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija opravi vmesno ocenjevanje 
programa AAL do 31. decembra 2017.
Komisija pripravi poročilo o tem 
ocenjevanju, ki vključuje zaključke 
ocenjevanja in ugotovitve Komisije.
Komisija pošlje to poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 30. junija 2018.

1. Komisija opravi vmesno ocenjevanje 
programa AAL do 31. decembra 2017, pri 
tem pa uporabi primerna in realna merila 
uspešnosti, ki bi morala vključevati 
razsežnost enakosti spolov, da se ugotovi 
uspešnost programa AAL. Komisija 
pripravi poročilo o tem ocenjevanju, ki 
vključuje zaključke ocenjevanja in 
ugotovitve Komisije. Komisija pošlje to 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
do 30. junija 2018.
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