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Ändringsförslag 6
Marina Yannakoudakis

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sitt meddelande Europas 
demografiska framtid – en utmaning som 
öppnar möjligheter9 underströk 
kommissionen att demografiskt åldrande är 
en av de största utmaningarna i alla 
medlemsstater och att ökad användning av 
ny teknik skulle kunna bidra till att 
kontrollera kostnaderna, förbättra 
välbefinnandet och främja äldre personers 
aktiva samhällsdeltagande och likaså 
förbättra unionens ekonomiska 
konkurrenskraft.

(5) I sitt meddelande Europas 
demografiska framtid – en utmaning som 
öppnar möjligheter9 underströk 
kommissionen att demografiskt åldrande är 
en av de största utmaningarna i alla 
medlemsstater och att ökad användning av 
ny teknik skulle kunna bidra till att 
kontrollera kostnaderna, förbättra 
välbefinnandet och främja äldre personers 
aktiva samhällsdeltagande, till exempel 
genom att utnyttja deras erfarenhet som 
företagsmentorer, och likaså förbättra 
unionens ekonomiska konkurrenskraft.

__________________ __________________
9 COM(2006)0571, 12.10.2006. 9 COM(2006)0571, 12.10.2006.

Or. en

Ändringsförslag 7
Marina Yannakoudakis

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande (nedan kallat 
EIP AHA), som inrättats inom ramen för 
innovationsunionen, väntas IKT-lösningar 
spela en viktig roll när det gäller att uppnå 
partnerskapets mål att till 2020 öka det 
genomsnittliga antalet friska levnadsår med 
två år samt förbättra medborgarnas 

(9) Inom det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande (nedan kallat 
EIP AHA), som inrättats inom ramen för 
innovationsunionen, väntas IKT-lösningar 
spela en viktig roll när det gäller att uppnå 
partnerskapets mål att till 2020 öka det 
genomsnittliga antalet friska levnadsår med 
två år samt förbättra medborgarnas 
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livskvalitet och vårdsystemens effektivitet i 
unionen. I dess strategiska 
genomförandeplan fastställs prioriteringar 
för att påskynda och öka innovationer som 
bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande 
i hela unionen. Prioriteringarna avser 
följande tre områden: förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder, vård och botande 
samt ett självständigt liv och social 
delaktighet.

livskvalitet, utan diskriminering på grund 
av ålder, kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, religion eller 
sexuell läggning, och vårdsystemens 
effektivitet i unionen. I dess strategiska 
genomförandeplan fastställs prioriteringar 
för att påskynda och öka innovationer som 
bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande 
i hela unionen. Prioriteringarna avser 
följande tre områden: förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder, vård och botande 
samt ett självständigt liv och social 
delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 8
Marina Yannakoudakis

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör kommissionen ha rätt att 
minska, hålla inne eller avsluta unionens 
ekonomiska bidrag om AAL-programmet 
inte genomförs korrekt, endast delvis eller 
för sent, eller om de deltagande staterna 
inte bidrar, eller endast bidrar delvis eller 
för sent, till finansieringen av AAL-
programmet. Dessa rättigheter bör regleras 
i den delegeringsöverenskommelse som 
unionen ingår med AALA.

(17) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen bör kommissionen ha rätt att 
genom lämpliga åtgärder återta, minska, 
hålla inne eller avsluta unionens 
ekonomiska bidrag om AAL-programmet 
inte genomförs korrekt, endast delvis eller 
för sent, eller om de deltagande staterna 
inte bidrar, eller endast bidrar delvis eller 
för sent, till finansieringen av AAL-
programmet. Dessa rättigheter bör regleras 
i den delegeringsöverenskommelse som 
unionen ingår med AALA.

Or. en

Ändringsförslag 9
Marina Yannakoudakis

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut 
i samband med genomförandet av detta 
beslut ska innehålla bestämmelser som 
uttryckligen ger kommissionen, AALA, 
revisionsrätten och Olaf befogenhet att 
genomföra revisioner och undersökningar i 
enlighet med deras respektive behörigheter.

3. Kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut 
i samband med genomförandet av detta 
beslut ska innehålla bestämmelser som 
uttryckligen ger medlemsstaterna, 
kommissionen, AALA, revisionsrätten och 
Olaf befogenhet att genomföra revisioner 
och undersökningar i enlighet med deras 
respektive behörigheter.

Or. en

Ändringsförslag 10
Marina Yannakoudakis

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
interimsutvärdering av AAL-programmet. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
den utvärderingen, och i rapporten ta upp 
sina slutsatser av utvärderingen och sina 
iakttagelser. Kommissionen ska överlämna 
rapporten till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2018.

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
interimsutvärdering av AAL-programmet
med användning av lämpliga och 
realistiska riktmärken, som bör inbegripa 
en jämställdhetsdimension, för att 
utvärdera huruvida AAL-programmet 
varit framgångsrikt. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om den utvärderingen, 
och i rapporten ta upp sina slutsatser av 
utvärderingen och sina iakttagelser. 
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
den 30 juni 2018.

Or. en


