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Изменение 44
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „Хоризонт 2020“— Рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014 — 2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) №.../20135 на 
Европейския парламент и на Съвета от... 
2013 г.5 (наричана по-долу „Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“), си поставя 
за цел постигането на по-голямо 
въздействие върху научните 
изследвания и иновациите, като 
допринася за укрепването на 
публично-частните партньорства, 
включително чрез участие на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки в съответствие с 
член 185 от Договора.

(2) „Хоризонт 2020“— Рамковата 
програма за научни изследвания и 
иновации (2014 — 2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) №.../20135 на 
Европейския парламент и на Съвета от... 
2013 г.5 (наричана по-долу „Рамковата 
програма „Хоризонт 2020“), си поставя 
за цел постигането на по-голямо 
въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
разработването на по-тесни 
взаимодействия, повишаването на
координацията и избягването на 
ненужно дублиране с международни, 
национални и регионални 
научноизследователски програми. 
Публично-публичните партньорства, 
включително чрез участие на Съюза в 
програми, предприети от няколко 
държави членки в съответствие с 
член 185 от Договора, следва да 
спомагат за постигането на тези 
цели, да изпълняват условията, 
посочени в посочения регламент и по-
специално в член 20 от него, и да 
спазват изцяло общите принципи, 
приложими за „Хоризонт 2020“.

__________________ __________________
5 ОВ... [Рамкова програма „Хоризонт 
2020“]

5 ОВ... [Рамкова програма „Хоризонт 
2020“]

Or. en

Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
време на преговорите за „Хоризонт 2020“ по отношение на публично-публичните 
партньорства (ППП), и очакваните резултати.
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Изменение 45
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) С оглед на общата цел на 
„Хоризонт 2020“ за постигане на по-
голямо опростяване и хармонизиране 
на финансирането за научни 
изследвания и иновации на равнището 
на Съюза, продължителността на 
всички публично-публични 
партньорства, финансирани по 
„Хоризонт 2020“, следва да бъде в 
съответствие с продължителността 
на рамковата програма, с цел да се 
избегнат в бъдеще различни набори 
от правила, прилагани успоредно, и 
свързаната с тях допълнителна 
административна тежест за 
участниците;

Or. en

Изменение 46
Мария Бадия и Кучет

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Около 20 милиона души в ЕС 
заемат т.нар. „бели работни места“ 
в сектора на здравеопазването и 
социалните услуги, като това число 
се очаква да нарасне през следващите 
години поради застаряването на 
населението. Обучението и ученето 
през целия живот следва да са ключов 
приоритет в този чувствителен 
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сектор. Следователно трябва да се 
направи по-точна оценка на 
необходимостта от бели работни 
места и от инвестиции в модерни 
умения като използването на 
информационните технологии. 

Or. es

Изменение 47
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква
основаните на ИКТ решения да имат 
важна роля за постигането на 
поставените цели — да се осигурят две
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите и 
ефективността на системите за 
предоставяне на грижи в Съюза. В 
стратегическия план за изпълнение са 
заложени приоритети за ускоряване и 
по-широко прилагане на иновациите в 
областта на активния живот и 
остаряването в добро здраве на цялата 
територия на Съюза в следните три 
области: превенция и насърчаване на 
здравословния начин на живот, грижи и 
лечение, независим живот и социално 
приобщаване.

(9) Чрез Европейското партньорство за 
иновации в областта на активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, създадено в рамките на 
Съюза за иновации, се очаква
новаторските решения, включително 
включващите ИКТ продукти и услуги,
да имат важна роля за постигането на 
поставените цели — да се осигурят две 
допълнителни години живот в добро 
здраве до 2020 г. и да се повишат 
качеството на живот на гражданите и 
ефективността на системите за 
предоставяне на грижи в Съюза. В 
стратегическия план за изпълнение са 
заложени приоритети за ускоряване и 
по-широко прилагане на иновациите в 
областта на активния живот и 
остаряването в добро здраве на цялата 
територия на Съюза в следните три 
области: превенция и насърчаване на 
здравословния начин на живот, грижи и 
лечение, независим живот и социално 
приобщаване.

Or. en
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Изменение 48
Фиона Хол

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Научноизследователската и 
развойна програма за активен живот и 
помощ в ежедневието (наричана по-
долу „програма АЖИ“) следва да 
доразвива постиженията на предходната 
програма и да преодолее установените
слабости, като насърчава по-голямо 
участие на потребителите в проектите и 
по-експедитивно изпълнение.

(10) Научноизследователската и 
развойна програма за активен живот и 
помощ в ежедневието (наричана по-
долу „програма АЖИ“) следва да 
доразвива постиженията на предходната 
програма и да преодолее установените 
слабости, като насърчава по-голямо 
участие на потребителите в проектите
от ранен етап и по-експедитивно 
изпълнение.

Or. en

Изменение 49
Кристиан Елер

Предложение за решение
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В съответствие с целевата 
стойност за участието на МСП в 
непреки действия на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ 
програмата АЖИ следва да цели да 
заделя 20 % от предвидения за нея 
бюджет за непреки действия за МСП.

Or. en

Изменение 50
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се гарантира, че 
финансовият ангажимент от страна на 
Съюза ще бъде съпоставим с този на 
участващите държави, финансовото 
участие на Съюза следва да бъде 
обвързано с поемането на официални 
ангажименти от страна на участващите 
държави преди началото на програма 
АЖИ и с тяхното изпълнение. Приносът 
на участващите държави за програма 
АЖИ следва да включва 
административните разходи на 
национално равнище за ефективната 
работа на програмата.

(13) С цел да се гарантира, че 
финансовият ангажимент от страна на 
Съюза ще бъде съпоставим с този на 
участващите държави, финансовото 
участие на Съюза следва да бъде 
обвързано с поемането на официални 
ангажименти от страна на участващите 
държави преди началото на програма 
АЖИ и с тяхното изпълнение. Приносът 
на участващите държави за програма 
АЖИ следва да включва 
административните разходи на 
национално равнище за ефективната 
работа на програмата. Участието на 
участващите държави в 
съвместната програма АЖИ следва да 
бъде обвързано с условие за минимална 
финансова вноска, ако държавата 
възнамерява да участва в годишната 
работна програма.

Or. en

Изменение 51
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на участието в 
непреки дейности, финансирани по 
програма АЖИ, се прилагат 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ .../2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от ... 2013 г. за определяне на 
правилата за участие и разпространение 
на резултатите в „Хоризонт 2020“ —
Рамковата програма за научни 

(18) По отношение на участието в 
непреки дейности, финансирани по 
програма АЖИ, се прилагат 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ .../2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от ... 2013 г. за определяне на 
правилата за участие и разпространение 
на резултатите в „Хоризонт 2020“ —
Рамковата програма за научни 
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изследвания и иновации (2014 —
2020 г.)“15. Въпреки това поради 

специфични оперативни нужди на
програма АЖИ е необходимо да се 
предвидят дерогации от посочения 
регламент в съответствие с член 1, 
параграф 3 от него.

изследвания и иновации (2014 —
2020 г.)“15. Въпреки това поради 

специфични оперативни нужди на 
програма АЖИ е необходимо да се 
предвидят дерогации от посочения 
регламент в съответствие с член 1, 
параграф 3 от него. Също така е 
необходимо да се намалят още 
фрагментираността и 
недостатъчната координация на 
различните финансови инструменти, 
правилата за допустимост и 
системата за възстановяване на 
разноски, които действат като 
пречка пред иновациите.

__________________ __________________
15 ОВ L..., ..., стр. … [РП Х2020]. 15 ОВ L..., ..., стр. … [РП Х2020].

Or. en

Изменение 52
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Необходими са специфични 
дерогации от Регламент (ЕС) №.../2013 
[РП Х2020], тъй като програма АЖИ е 
насочена към иновации в предпазарен 
стадий и обединява много и различни 
национални източници на финансиране
(например програми за финансиране в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, здравеопазването и 
промишлеността). Поради самото си 
естество тези национални програми 
имат различни правила за участие и не 
може да се очаква, че изцяло ще бъдат 
приведени в съответствие с Регламент
(ЕС) №.../2013 [Правила за участие в
„Хоризонт 2020“]. Освен това програма 

(19) Необходими са специфични 
дерогации от Регламент (ЕС) №.../2013 
[РП Х2020], тъй като програма АЖИ е 
насочена към иновации в предпазарен 
стадий и обединява много и различни 
национални източници на финансиране
(например програми за финансиране в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, здравеопазването и 
промишлеността). Поради самото си 
естество тези национални програми 
имат различни правила за участие и не 
може да се очаква, че изцяло ще бъдат 
приведени незабавно в съответствие с 
Регламент (ЕС) №.../2013 [Правила за 
участие в „Хоризонт 2020“].
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АЖИ е насочена по-специално към 
малките и средните предприятия и 
организациите на потребителите, които 
обикновено не участват в дейности на 
ЕС в областта на научните изследвания 
и иновациите. С цел да се улесни 
участието на тези предприятия и 
организации, финансовото участие на 
Съюза се отпуска в съответствие с 
познатите за тях правила на 
съответните национални програми за 
финансиране и се предоставя под 
формата на еднократна безвъзмездна 
помощ, която включва финансовите 
средства от Съюза и съответното 
национално финансиране.

Програмата АЖИ обаче трябва да 
преодолее още сложността, 
произтичаща от финансовата и 
националната допустимост и 
нейните въздействия върху 
прилагането и участието. Освен това 
програма АЖИ е насочена по-специално 
към малките и средните предприятия и 
организациите на потребителите, които 
обикновено не участват в дейности на 
ЕС в областта на научните изследвания 
и иновациите. С цел да се улесни 
участието на тези предприятия и 
организации, финансовото участие на 
Съюза следва да се отпуска в 
съответствие с познатите за тях правила 
и се предоставя под формата на 
еднократна безвъзмездна помощ, която 
включва финансовите средства от 
Съюза и съответното национално 
финансиране.

Or. en

Изменение 53
Мария Бадия и Кучет

Предложение за решение
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Действията, предвидени в 
програмата АЖИ, следва да спомагат 
за подпомагането на европейските 
системи на общественото 
здравеопазване и здравното 
осигуряване, тъй като те са основни 
средства за поддържане на 
социалното благоденствие и 
намаляване на разликата в 
социалните условия между региони и 
слоеве от населението, която се 
задълбочава тревожно поради 
настоящата икономическа и 
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социална криза.

Or. es

Изменение 54
Кристиан Елер, Тереса Риера Мадурей

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза по 
програма АЖИ за покриване на 
административни и оперативни разходи 
е в максимален размер 175 000 000 EUR.
То се изплаща от бюджетните кредити 
на общия бюджет на Съюза, отпуснати 
за съответните части на специфичната 
програма за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“, създадена с 
Решение .../2013/ЕС в съответствие с 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
vi) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

1. Финансовото участие на Съюза по 
програма АЖИ за покриване на 
административни и оперативни разходи 
е в максимален размер 153 125 000 EUR.
То се изплаща от бюджетните кредити 
на общия бюджет на Съюза, отпуснати 
за съответните части на специфичната 
програма за изпълнение на рамковата
програма „Хоризонт 2020“, създадена с 
Решение .../2013/ЕС в съответствие с 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
vi) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

Or. en

Обосновка

Бюджетът на ППП и ПЧП следва да се намали с 12,5 % вследствие на общото 
намаление на пакета „Хоризонт 2020“ в рамките на МФР, за да не се застрашава 
крехкият баланс на финансирането за съвместни изследвания, от една страна, и 
финансирането за партньорствата, от друга.

Изменение 55
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) доказване от участващите 
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държави, че програмата АЖИ е 
създадена в съответствие с целите и 
изследователските приоритети, 
определени в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

Това допълнение подчертава, че е необходима засилена последователност между 
действията на ППП и изследователските приоритети, определени в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“.

Изменение 56
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) доказване от участващите 
държави, че програмата АЖИ е 
създадена в съответствие с общите 
принципи, от които се ръководи 
рамковата програма „Хоризонт 
2020“;

Or. en

Обосновка

Това допълнение подчертава важността на това, ППП да спазват общите принципи, 
приложими към рамковата програма „Хоризонт 2020“, като свободния достъп, 
равенството между половете и недискриминацията, които са съгласувани при 
преговорите по „Хоризонт 2020“.

Изменение 57
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) доказване от участващите 
държави, че програмата АЖИ е 
създадена в съответствие с 
условията, определени в член 20 от 
Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за „Хоризонт 2020“;

Or. en

Обосновка

Това добавяне подчертава важните принципи, по които беше постигнато съгласие по 
време на преговорите за „Хоризонт 2020“ по отношение на ППП, и очакваните 
резултати.

Изменение 58
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 16, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № …/2013 [Правила 
за участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“] 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства се сключват с 
участниците от определената 
национална агенция за управление на 
програмата.

3. Чрез дерогация от член 16, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № …/2013 [Правила 
за участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“] 
споразуменията за отпускане на 
безвъзмездни средства се сключват с 
участниците от определената 
национална агенция за управление на 
програмата. Срокът за сключване на 
споразуменията се публикува и се 
определя на най-много 5 месеца.

Or. en

Изменение 59
Кристиан Елер
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Предложение за решение
Член 5 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В съответствие с принципите на 
прозрачността и 
недискриминацията, определени в 
член 60, параграф 1 и член 128, 
параграф 1 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012, поканите за 
представяне на предложения, 
организирани от СП АЖИ, се 
публикуват в уеб портала на 
участниците в „Хоризонт 2020“.

Or. en

Обосновка

По време на преговорите по тристранната процедура за „Хоризонт 2020“ 
институциите се съгласиха да насърчават последователността между всички 
възможности за покани, финансирани по „Хоризонт 2020“. За тази цел Комисията 
обеща да насърчи публикуването на поканите за представяне на предложения, 
организирани от ПЧП и ППП, на портала на участниците в „Хоризонт 2020“. Целта 
на това изменение е да превърне едностранния ангажимент в правно изискване, което 
гарантира ясна и достъпна информация за кандидатите.

Изменение 60
Кристиан Елер

Предложение за решение
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
извършва междинна оценка на програма 
АЖИ. Комисията изготвя доклад за 
оценката, в който са изложени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 
Съвета.

1. До 31 декември 2017 г. Комисията 
извършва междинна оценка на програма 
АЖИ. Комисията изготвя доклад за 
оценката, в който са изложени 
заключенията от оценката и 
забележките на Комисията. Най-късно 
до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща 
доклада до Европейския парламент и 
Съвета. Междинната оценка на 
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програмата АЖИ е част от и се 
изготвя заедно с междинната оценка 
на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 61
Мария Бадия и Кучет

Предложение за решение
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
годишен доклад относно напредъка, 
постигнат от програмата АЖИ. Този 
доклад съдържа подробности за 
прилагането, включително броя на 
предложенията, подбрани за 
финансиране, видовете участници, 
включително МСП, и статистически 
данни по държави.

Or. es

Изменение 62
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. да се ускори появата на иновативни 
продукти и услуги, които с помощта 

1.1. да се ускори появата на съответни 
достъпни иновативни интегрирани 
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на ИКТ подпомагат активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве у дома, в общността или на 
работното място, като по този начин се 
повишават качеството на живот, 
независимостта, участието в 
обществения живот, уменията или 
пригодността за заетост на хората в 
напреднала възраст, както и 
ефективността на системите за 
здравеопазване и социални грижи;

решения, продукти и услуги,
включително основаващи се ИКТ,
които подпомагат активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве у дома, в общността или на 
работното място, като по този начин се 
повишават качеството на живот, 
независимостта, участието в 
обществения живот, уменията или 
пригодността за заетост на хората в 
напреднала възраст, както и 
ефективността на системите за 
здравеопазване и социални грижи;

Or. en

Обосновка

Изборът и достъпната цена са ключови за огромното мнозинство от хората в 
напреднала възраст и това ще става все по-често явление за в бъдеще. Днес 
иновативните продукти за хора в напреднала възраст твърде често се разработват 
за конкретна пазарна ниша и затова или са насочени към много специфична група 
и/или са достъпни само на много висока цена. Продуктите и услугите, към които е 
насочена програмата, могат, но не е задължително да бъдат основани на ИКТ. Други, 
неосновани на ИКТ, технологични услуги и продукти могат да допринесат за 
„Активен живот и помощ в ежедневието“;

Изменение 63
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. да се ускори появата на иновативни 
продукти и услуги, които с помощта на 
ИКТ подпомагат активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве у дома, в общността или на 
работното място, като по този начин се 
повишават качеството на живот, 
независимостта, участието в 
обществения живот, уменията или 
пригодността за заетост на хората в 
напреднала възраст, както и 

1.1. да се ускори появата на иновативни 
продукти и услуги, които с помощта на 
ИКТ подпомагат хората с увреждания 
и активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве у дома, в 
общността или на работното място, като 
по този начин се повишават качеството 
на живот, независимостта, участието в 
обществения живот, уменията или 
пригодността за заетост на хората в 
напреднала възраст, както и 



PE524.770v01-00 16/22 AM\1012277BG.doc

BG

ефективността на системите за 
здравеопазване и социални грижи;

ефективността на системите за 
здравеопазване и социални грижи;

Or. ro

Изменение 64
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1a. да се поддържа разработването 
на решения, които допринасят за 
независимостта и облекчаването на 
чувството за социална изолация у по-
възрастните хора, с което 
елементът на ИКТ не следва да 
замества човешкия контакт, а да го 
допълва. Основаващите се на ИКТ 
решения, подкрепяни по програмата, 
следва още при проектирането да 
включват аспекти, несвързани с ИКТ.

Or. en

Изменение 65
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. да се поддържа и доизгражда 
критична маса в областта на 
приложните изследвания, развойната 
дейност и иновациите на равнището на 
Съюза, насочени към продукти и 
услуги, които с помощта на ИКТ 

1.2. да се поддържа и доизгражда 
критична маса в областта на 
приложните изследвания, развойната 
дейност и иновациите на равнището на 
Съюза, включващи решения, продукти 
и услуги, включително свързани с 
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подпомагат активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве;

ИКТ, за активен живот на възрастните 
хора и остаряване в добро здраве;

Or. en

Изменение 66
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. да се поддържа и доизгражда 
критична маса в областта на 
приложните изследвания, развойната 
дейност и иновациите на равнището на 
Съюза, насочени към продукти и 
услуги, които с помощта на ИКТ
подпомагат активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве;

1.2. да се поддържа и доизгражда 
критична маса в областта на 
приложните изследвания, развойната 
дейност и иновациите на равнището на 
Съюза в сферата на основаните на
ИКТ продукти за хора с увреждания и 
услугите за активен живот на 
възрастните хора и остаряване в добро 
здраве;

Or. ro

Изменение 67
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3. да се разработват икономически 
ефективни решения, включително като 
се създават стандарти за оперативна 
съвместимост и се улеснява прилагането
по места и адаптирането на общи 
решения, съобразени с различни 
социални предпочитания и нормативни 
аспекти на национално или регионално 
равнище, като се зачитат личният живот 

1.3. да се разработват икономически 
ефективни решения, включително като 
се създават стандарти за оперативна 
съвместимост и се улеснява прилагането 
по места и адаптирането на общи 
решения, съобразени с различни 
социални предпочитания и нормативни 
аспекти на национално или регионално 
равнище, като се зачитат личният живот 
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и достойнството на хората в напреднала 
възраст и — когато е приложимо — се 
подпомага достъпът до услуги в селски 
и отдалечени райони или достъпът на 
други групи от населението, например 
хора с увреждания;

и достойнството на хората в напреднала 
възраст и — когато е приложимо — се 
подпомага достъпът до услуги в селски 
и отдалечени райони и достъпът на 
други групи от населението, например 
хора с увреждания. За подобряване на 
достъпността задължителното 
прилагане на идеята за универсалния 
дизайн ще гарантира разработването 
и разгръщането на продукти, които 
са напълно достъпни за хората в 
напреднала възраст, хората с 
увреждания и за населението по-общо 
и като цяло.

Or. en

Обосновка

Всички проекти за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, 
подкрепяни от ЕС, следва да поддържат прилагането на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, неотдавна ратифицирана от Европейския съюз, и 
следователно да насърчават идеята за универсалния дизайн като предусловие за 
финансиране.

Изменение 68
Кристиан Елер

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3. да се разработват икономически 
ефективни решения, включително като 
се създават стандарти за оперативна 
съвместимост и се улеснява прилагането 
по места и адаптирането на общи 
решения, съобразени с различни 
социални предпочитания и нормативни 
аспекти на национално или регионално 
равнище, като се зачитат личният живот 
и достойнството на хората в напреднала 
възраст и — когато е приложимо — се 
подпомага достъпът до услуги в селски 
и отдалечени райони или достъпът на 

1.3. да се разработват икономически 
ефективни решения, включително като 
се създават стандарти за оперативна 
съвместимост и се улеснява прилагането 
по места и адаптирането на общи 
решения, съобразени с различни 
социални предпочитания и нормативни 
аспекти на национално или регионално 
равнище, като се зачитат личният живот 
и достойнството на хората в напреднала 
възраст, се гарантират защита и
сигурност на личните данни и —
когато е приложимо — се подпомага 
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други групи от населението, например
хора с увреждания;

достъпът до услуги в селски и 
отдалечени райони или достъпът на 
други групи от населението, например
хора с увреждания.

Or. en

Изменение 69
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3a. да гарантира поверителността 
на личните данни по отношение на 
всички продукти и услуги, както и 
най-високи равнища на защита на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот още от етапа на 
проектирането;

Or. ro

Изменение 70
Мария Бадия и Кучет

Предложение за решение
Приложение 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Програмата АЖИ гарантира 
ефективното насърчаване на 
равенството между половете. 

Or. es

Изменение 71
Мария Бадия и Кучет
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Предложение за решение
Приложение 2 – част І – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Програмата АЖИ насърчава 
иновациите в здравеопазването и 
електронното здравеопазване: 
подобряване на оперативната 
съвместимост на регистрите на 
пациентите и други решения за 
електронно здравеопазване като 
онези, които използват интернет на 
предметите.

Or. es

Изменение 72
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 2 – част І – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Действията целят консолидиране 
и анализиране на различни методи на 
участие на крайния потребител, с цел 
да се разработят насоки за най-добри 
практики, опиращи се на 
доказателства;

Or. en

Изменение 73
Мария Бадия и Кучет

Предложение за решение
Приложение 2 – част ІІ – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При прилагането на програмата 
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АЖИ следва да се отчитат 
ситуациите, произтичащи от 
цифровото разделение, така че да се 
гарантира участието на крайните 
потребители в програмата.

Or. es

Изменение 74
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 2 – част ІІ – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с пазарната 
насоченост на програма АЖИ и в 
съответствие с правилата, определени в 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, АИЗС 
определя подходящи минимални целеви 
показатели за изпълнението, спрямо 
които се установяват сроковете за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
и за извършване на плащания в 
съответствие с [Правилата за участие и] 
[Финансовия регламент], и гарантира 
спазването им от участващите държави 
по време на изпълнението на програма 
АЖИ.

6. В съответствие с пазарната 
насоченост на програма АЖИ и в 
съответствие с правилата, определени в 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, АИЗС 
определя подходящи минимални целеви 
показатели за изпълнението, спрямо 
които се установяват сроковете за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
и за извършване на плащания в 
съответствие с [Правилата за участие и] 
[Финансовия регламент], и гарантира 
спазването им от участващите държави 
по време на изпълнението на програма 
АЖИ. Сроковете за предоставяне на 
безвъзмездни средства по-конкретно 
се оповестяват на участниците в 
програмата от участващите 
държави и в никакъв случай не 
превишават 5 месеца.
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Изменение 75
Фиона Хол

Предложение за решение
Приложение 2 – част ІІ – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всяка участваща държава улеснява
участието на организации, свързани с 
търсенето на съответните продукти и 
услуги.

7. Всяка участваща държава осигурява
участието на организации, свързани с 
търсенето на съответните продукти и 
услуги, на възможно най-ранен етап 
от процеса.

Or. en

Изменение 76
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Приложение 2 – част ІІ – точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. За да се гарантира ефективно и 
навременно изпълнение на 
програмата, се предоставя ограничен 
срок за изготвянето на споразумения 
за консорциуми между участниците в 
проектите, избрани за финансиране.
Споразуменията за консорциум 
между участници в проекти се 
подписват най-късно 5 месеца след 
датата, на която са получени 
уведомленията за подбора.

Or. en


