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Pozměňovací návrh 44
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020), zřízený 
nařízením (EU) č..../2013 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne... 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) se 
zaměřuje na dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace tím, že přispívá 
k posilování partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, a to 
i prostřednictvím účasti Unie v programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy.

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (20142020) zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. …/2013 ze dne … 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) usiluje 
o dosažení vyššího dopadu na výzkum 
a inovace tím, že rozvine těsnější 
součinnost, posílí koordinaci a zamezí 
zbytečnému zdvojování mezinárodních, 
vnitrostátních a regionálních výzkumných 
programů. Partnerství v rámci veřejného 
sektoru, včetně účasti Unie na programech 
prováděných několika členskými státy 
v souladu s článkem 185 Smlouvy, by mělo 
dosáhnout těchto cílů, splnit podmínky 
stanovené v nařízení, zejména v článku 
20, a být plně v souladu s obecnými 
zásadami programu Horizont 2020.

__________________ __________________
5 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

5 Úř. věst. … [rámcový program Horizont 
2020].

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020 týkajících se partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru a toho, 
čeho by měla dosáhnout.

Pozměňovací návrh 45
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) S ohledem na celkový záměr 
programu Horizont 2020, kterým je 
dosažení většího zjednodušení a 
harmonizace financování výzkumu a 
inovací na evropské úrovni, je třeba sladit 
dobu trvání všech partnerství subjektů 
v rámci veřejného sektoru financovaných 
z programu Horizont 2020 s délkou trvání 
rámcového programu, aby se předešlo 
různým souborům pravidel, které by 
platily souběžně, a v budoucnu další 
související administrativní zátěži pro 
účastníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Maria Badia i Cutchet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Na tzv. bílých pracovních místech v 
sektoru zdravotních a sociálních služeb je 
napříč EU zaměstnáno přibližně 20
milionů osob a očekává se, že toto číslo 
bude vzhledem ke stárnoucí populaci 
v příštích letech dále růst. Hlavní 
prioritou by tedy v tomto citlivém sektoru 
měla být odborná příprava a celoživotní 
učení. K potřebě bílých pracovních míst a 
investic do moderních dovedností, jako je 
využívání informačních technologií, je 
třeba přistupovat konkrétněji. 

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že řešení založená na IKT 
budou hrát důležitou úlohu při plnění jeho 
cílů, které spočívají v prodloužení života o 
další dva roky prožité ve zdraví, čehož by 
mělo být dosaženo do roku 2020, dále ve 
zlepšení kvality života občanů a zvýšení 
účinnosti pečovatelských systémů v Unii. 
V jeho strategickém prováděcím plánu jsou 
stanoveny priority k urychlení a rozšíření 
inovací v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v celé Unii ve třech oblastech: 
prevence a podpory zdraví, péče a léčby 
a nezávislého života a sociálního začlenění.

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že inovativní řešení včetně 
produktů a služeb zahrnujících IKT budou 
hrát důležitou úlohu při plnění jeho cílů, 
které spočívají v prodloužení života o další 
dva roky prožité ve zdraví, čehož by mělo 
být dosaženo do roku 2020, dále ve 
zlepšení kvality života občanů a zvýšení 
účinnosti pečovatelských systémů v Unii. 
V jeho strategickém prováděcím plánu jsou 
stanoveny priority k urychlení a rozšíření 
inovací v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v celé Unii ve třech oblastech: 
prevence a podpory zdraví, péče a léčby 
a nezávislého života a sociálního začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Program výzkumu a vývoje v oblasti 
aktivního a asistovaného žití (dále jen 
„program AAL“) by měl navazovat 
na výsledky dosažené v rámci předchozího 
programu a řešit jeho nedostatky tím, 
že bude podporovat silnější zapojení 
uživatelů do projektů a svižnější provádění 
programu.

(10) Program výzkumu a vývoje v oblasti 
aktivního a asistovaného žití (dále jen 
„program AAL“) by měl navazovat 
na výsledky dosažené v rámci předchozího 
programu a řešit jeho nedostatky tím, 
že bude podporovat silnější zapojení 
uživatelů do projektů již od počáteční fáze
a svižnější provádění programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V souladu s cílovou hodnotou 
týkající se účasti malých a středních 
podniků v nepřímých akcích rámcového 
programu Horizont 2020 by program 
asistovaného žití v přirozeném prostředí 
měl usilovat o to, aby 20 % z plánovaného 
rozpočtu vyčleněného na nepřímé akce 
bylo určeno malým a středním podnikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se zajistilo, že finanční závazek
ze strany Unie bude doplněn zúčastněnými 
státy, měl by být finanční příspěvek Unie 
podmíněn formálními závazky 
zúčastněných států před zahájením 
programu AAL a jejich plněním. Příspěvky 
zúčastněných států na program AAL by v 
zájmu efektivního fungování tohoto 
programu měly zahrnovat správní náklady 
vzniklé na vnitrostátní úrovni.

(13) Aby se zajistilo, že finanční závazek 
ze strany Unie bude doplněn zúčastněnými 
státy, měl by být finanční příspěvek Unie 
podmíněn formálními závazky 
zúčastněných států před zahájením 
programu AAL a jejich plněním. Příspěvky 
zúčastněných států na program AAL by v 
zájmu efektivního fungování tohoto 
programu měly zahrnovat správní náklady 
vzniklé na vnitrostátní úrovni. Pokud se 
země má podílet na ročním pracovním 
programu, pak by účast států 
ve společném programu AAL jakožto 
zúčastněných států měla být podmíněna 
minimálním finančním příspěvkem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 51
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účast na nepřímých akcích 
financovaných v rámci programu AAL 
podléhá nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č…/2013 ze dne ... 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro účast 
a šíření výsledků Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum 
a inovace (2014–2020)15. Avšak vzhledem 
ke zvláštním provozním potřebám 
společného programu AAL je nezbytné 
stanovit odchylky od uvedeného nařízení 
v souladu s čl. 1 odst. 3 uvedeného 
nařízení.

(18) Účast na nepřímých akcích 
financovaných v rámci programu AAL 
podléhá nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č…/2013 ze dne ... 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro účast 
a šíření výsledků Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum 
a inovace (2014–2020)15. Avšak vzhledem 
ke zvláštním provozním potřebám 
společného programu AAL je nezbytné 
stanovit odchylky od uvedeného nařízení 
v souladu s čl. 1 odst. 3 uvedeného 
nařízení. Je rovněž nezbytné dále zmenšit 
roztříštění a nedostatečnou koordinaci 
různých finančních nástrojů, pravidel 
způsobilosti a systému náhrady, jež jsou 
překážkami pro inovace.

__________________ __________________
15 Úř. věst ..., …., s. ….[H2020 RP]. 15 Úř. věst ..., …., s. ….[H2020 RP].

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zvláštní odchylky od nařízení (EU) (19) Zvláštní odchylky od nařízení (EU) 
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č. … /2013 [H2020 RfP] jsou nezbytné, 
protože program AAL má sloužit jako 
inovační program zaměřený na komerční 
využití, v němž se spojuje mnoho různých 
vnitrostátních zdrojů financování 
(například programy financování výzkumu 
a inovací, zdraví a průmyslu). Uvedené 
vnitrostátní programy mají ze své povahy 
různá pravidla pro účast a nelze očekávat, 
že budou plně v souladu s nařízením (EU) 
č. …/2013 [pravidla pro účast v programu 
Horizont 2020]. Kromě toho se program 
AAL zejména zaměřuje na malé a střední 
podniky a organizace uživatelů, které se 
obvykle činností EU v oblasti výzkumu 
a inovací neúčastní. S cílem usnadnit účast 
těchto podniků a organizací se finanční 
příspěvek Unie poskytuje v souladu 
s dobře známými pravidly jejich 
vnitrostátních programů financování 
a provádí se prostřednictvím jediného 
grantu, který v sobě slučuje financování 
z prostředků Unie s odpovídajícím 
vnitrostátním financováním.

č. … /2013 [H2020 RfP] jsou nezbytné, 
protože program AAL má sloužit jako 
inovační program zaměřený na komerční 
využití, v němž se spojuje mnoho různých 
vnitrostátních zdrojů financování 
(například programy financování výzkumu 
a inovací, zdraví a průmyslu). Uvedené 
vnitrostátní programy mají ze své povahy 
různá pravidla pro účast a nelze očekávat, 
že budou neprodleně plně v souladu s 
nařízením (EU) č. …/2013 [pravidla pro 
účast v programu Horizont 2020].
Program AAL by však měl ještě více řešit 
složitou situaci, která vyplývá z různé 
finanční a vnitrostátní způsobilosti 
jednotlivých států a jejích dopadů na 
provádění a účast v tomto programu.
Kromě toho se program AAL zejména 
zaměřuje na malé a střední podniky 
a organizace uživatelů, které se obvykle 
činností EU v oblasti výzkumu a inovací 
neúčastní. S cílem usnadnit účast těchto 
podniků a organizací by se finanční 
příspěvek Unie měl poskytovat v souladu 
s dobře známými pravidly a měl by se 
provádět prostřednictvím jediného grantu, 
který v sobě slučuje financování 
z prostředků Unie s odpovídajícím 
vnitrostátním financováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Maria Badia i Cutchet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Akce plánované v rámci programu 
AAL by měly napomoci podpořit systémy 
veřejného zdravotnictví a zdravotního 
pojištění v Evropě, neboť jsou hlavními 
prostředky pro zachování sociální pomoci 
a snížení rozdílů v poskytování této 
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pomoci mezi regiony a obyvateli, které se 
kvůli současné hospodářské a sociální 
krizi znepokojujícím způsobem neustále 
prohlubují.

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Maximální finanční příspěvek Unie 
na program AAL zahrnující správní 
a provozní náklady činí 175 000 000 EUR. 
Příspěvek bude uhrazen z prostředků 
souhrnného rozpočtu Unie přidělených 
na příslušné části zvláštního programu k 
provedení rámcového programu Horizont 
2020 zřízeného rozhodnutím ..../2013/EU 
v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem 
vi) a s články 60 a 61 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

1. Maximální finanční příspěvek Unie 
na program AAL zahrnující správní 
a provozní náklady činí 153 125 000 EUR. 
Příspěvek bude uhrazen z prostředků 
souhrnného rozpočtu Unie přidělených 
na příslušné části zvláštního programu k 
provedení rámcového programu Horizont 
2020 zřízeného rozhodnutím ..../2013/EU 
v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem 
vi) a s články 60 a 61 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

Or. en

Odůvodnění

Rozpočet na partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru by měl být snížen o 12,5 % v důsledku celkového snížení finančních 
prostředků na program Horizont 2020 v rámci VFR, tak aby nebyla ohrožena křehká 
rovnováha financování výzkumu založeného na spolupráci na jedné straně a financování 
partnerství na straně druhé.

Pozměňovací návrh 55
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zúčastněné státy prokážou, že 
program AAL je zřízen v souladu s cíli a 
výzkumnými prioritami stanovenými 
v rámci programu Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění klade důraz na potřebu značné soudržnosti činností spadajících do partnerství 
subjektů v rámci veřejného sektoru a výzkumných priorit vymezených v rámcovém programu 
Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 56
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zúčastněné státy prokážou, že 
program AAL je zřízen v souladu 
s obecnými zásadami, jimiž se řídí rámec 
programu Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

Tímto doplněním je zdůrazněno, že je důležité, aby partnerství subjektů v rámci veřejného 
sektoru dodržovalo obecné zásady platné pro rámec programu Horizont 2020, jako je 
otevřený přístup, rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace, jež byly dohodnuty během 
vyjednávání programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 57
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) zúčastněné státy prokážou, že program 
AAL je zřízen v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. …/2013 ze dne … 2013, jímž se zřizuje 
program Horizont 2020;

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zdůrazňuje důležité zásady, které byly dohodnuty v průběhu jednání o 
programu Horizont 2020 týkajících se partnerství subjektů v rámci veřejného sektoru a toho, 
čeho by měla dosáhnout.

Pozměňovací návrh 58
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. [16 odst. 1] nařízení 
(EU) č…/2013 [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020] podepisuje 
dohody o grantech s účastníky určená 
agentura odpovědná za řízení 
vnitrostátních programů.

3. Odchylně od čl. [16 odst. 1] nařízení 
(EU) č…/2013 [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020] podepisuje 
dohody o grantech s účastníky určená 
agentura odpovědná za řízení 
vnitrostátních programů. Lhůta pro 
uzavření smlouvy je zveřejněna a je 
omezena na 5 měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Výzvy společného programu AAL 
k předkládání návrhů se zveřejní na 
internetovém účastnickém portálu 
programu Horizont 2020, a to v souladu 
se zásadami transparentnosti a 
nediskriminace stanovenými v čl. 60 odst. 
1 a čl. 128 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

Or. en

Odůvodnění

Během třístranných jednání o programu Horizont 2020 se orgány dohodly na podpoře větší 
soudržnosti všech možností výzev k předkládání návrhů financovaných v rámci programu 
Horizont 2020. Za tímto účelem Komise přislíbila podpořit zveřejnění výzev k předkládání 
návrhů organizovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru a v rámci 
partnerství subjektů veřejného sektoru na účastnickém portálu programu Horizont 2020. 
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit dobrovolný závazek na právní povinnost, a 
zaručit tak jednoduché a přístupné informování žadatelů.

Pozměňovací návrh 60
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu AAL. 
Komise vyhotoví o tomto hodnocení 
zprávu, která bude obsahovat závěry 
hodnocení a připomínky Komise. Do 
30. června 2018 předloží Komise tuto 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu AAL. 
Komise vyhotoví o tomto hodnocení 
zprávu, která bude obsahovat závěry 
hodnocení a připomínky Komise. Do 
30. června 2018 předloží Komise tuto 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Průběžné hodnocení programu AAL tvoří 
součást průběžného hodnocení programu 
Horizont 2020 a je s ním sestavováno 
společně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Maria Badia i Cutchet

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o pokroku dosaženém v rámci programu 
AAL. Tato zpráva obsahuje podrobnosti o 
provádění, včetně počtu návrhů, počtu 
návrhů vybraných pro financování, druhu 
účastníků, včetně malých a středních 
podniků, a statistických údajů pro 
jednotlivé země.

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. urychlit vznik inovačních produktů, 
služeb a systémů založených na IKT pro 
zajištění aktivní a zdravé stárnutí v 
domácím prostředí, v komunitě či v práci, a 
zlepšovat tak kvalitu života, samostatnost, 
účast na společenském životě, kvalifikaci 
nebo schopnost profesního zařazení 
starších občanů a snižovat náklady na 
poskytování zdravotní a sociální péče;

1.1. urychlit vznik relevantních, cenově 
dostupných, inovačních a integrovaných 
produktů, služeb a systémů, včetně těch, 
které jsou založeny na IKT, pro zajištění 
aktivního a zdravého stárnutí v domácím 
prostředí, v komunitě či v práci, a 
zlepšovat tak kvalitu života, samostatnost, 
účast na společenském životě, kvalifikaci 
nebo schopnost profesního zařazení 
starších občanů a snižovat náklady na 
poskytování zdravotní a sociální péče;

Or. en
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Odůvodnění

Výběr a cenová dostupnost jsou pro velkou většinu starších lidí klíčové a v budoucnosti se 
tento trend bude stále rozšiřovat. Inovační produkty pro starší osoby jsou velmi často vyvíjeny 
pro nikový trh, a tudíž se se zaměřují na velmi konkrétní skupinu osob nebo jsou příliš drahé. 
Produkty a služby v rámci programu AAL mohou být založeny na IKT, není to však 
podmínkou. I ostatní technologické služby a produkty, které nejsou založeny na IKT, mohou 
přispívat aktivnímu a asistovanému žití.

Pozměňovací návrh 63
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. urychlit vznik inovačních produktů, 
služeb a systémů založených na IKT pro 
zajištění aktivní a zdravé stárnutí v 
domácím prostředí, v komunitě či v práci, a 
zlepšovat tak kvalitu života, samostatnost, 
účast na společenském životě, kvalifikaci 
nebo schopnost profesního zařazení 
starších občanů a snižovat náklady na 
poskytování zdravotní a sociální péče;

1.1. urychlit vznik inovačních produktů, 
služeb a systémů založených na IKT a 
určených osobám se zdravotním 
postižením a pro zajištění aktivního a 
zdravého stárnutí v domácím prostředí, v 
komunitě či v práci, a zlepšovat tak kvalitu 
života, samostatnost, účast na 
společenském životě, kvalifikaci nebo 
schopnost profesního zařazení starších 
občanů a snižovat náklady na poskytování 
zdravotní a sociální péče;

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1a. podpořit vznik řešení, která 
přispívají k nezávislosti a ke snižování 
pocitu sociální izolace u starších lidí, 
přičemž složka IKT by neměla nahrazovat 
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lidský kontakt, nýbrž by ho měla 
doplňovat; v návrzích řešení vycházejících 
z IKT, která jsou v rámci programu 
podporována, by měly být zahrnuty i jiné 
aspekty než ty, které jsou založeny 
na IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. zachovat a dále rozvíjet kritické 
množství aplikovaného výzkumu, vývoje 
a inovací na úrovni Unie v oblasti 
produktů a služeb založených na IKT pro 
aktivní a zdravé stárnutí;

1.2. zachovat a dále rozvíjet kritické 
množství aplikovaného výzkumu, vývoje 
a inovací na úrovni Unie, jež propojují 
řešení, produkty a služby, včetně těch, 
které jsou založeny na IKT, pro aktivní 
a zdravé stárnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. zachovat a dále rozvíjet kritické 
množství aplikovaného výzkumu, vývoje 
a inovací na úrovni Unie v oblasti produktů 
a služeb založených na IKT pro aktivní 
a zdravé stárnutí;

1.2. zachovat a dále rozvíjet kritické 
množství aplikovaného výzkumu, vývoje 
a inovací na úrovni Unie v oblasti produktů 
pro osoby se zdravotním postižením
a služeb založených na IKT pro aktivní 
a zdravé stárnutí;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 67
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. vyvíjet nákladově efektivní řešení, což 
zahrnuje také stanovení norem důležitých 
pro interoperabilitu a snazší lokalizaci 
a přizpůsobování společných řešení, jež 
jsou slučitelná s měnícími se sociálními 
preferencemi a regulačními aspekty 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
respektují soukromí a důstojnost starších 
lidí a případně podporují přístup 
ke službám ve venkovských a okrajových
oblastech nebo jsou výhodná i pro jiné 
skupiny obyvatel, například osoby se 
zdravotním postižením.

1.3. vyvíjet nákladově efektivní řešení, což 
zahrnuje také stanovení norem důležitých 
pro interoperabilitu a snazší lokalizaci 
a přizpůsobování společných řešení, jež 
jsou slučitelná s měnícími se sociálními 
preferencemi a regulačními aspekty 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
respektují soukromí a důstojnost starších 
lidí a případně podporují přístup 
ke službám ve venkovských a okrajových 
oblastech a jsou výhodná i pro jiné skupiny 
obyvatel, například osoby se zdravotním 
postižením. Lepší přístupnost ke službám 
se zajistí zavedením povinného provádění 
konceptu „design pro všechny“, což 
povede k vývoji a rozšíření plně 
dostupných produktů pro starší osoby, 
osoby se zdravotním postižením a širší 
vrstvy obyvatelstva obecně.

Or. en

Odůvodnění

Všechny projekty aktivního a zdravého stárnutí podporované EU by měly napomáhat 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, která byla nedávno 
ratifikována Evropskou unií, a tudíž by měly prosazovat koncept „designu pro 
všechny“ jakožto nezbytnou podmínku financování.

Pozměňovací návrh 68
Christian Ehler

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. vyvíjet nákladově efektivní řešení, což 
zahrnuje také stanovení norem důležitých 
pro interoperabilitu a snazší lokalizaci 
a přizpůsobování společných řešení, jež 
jsou slučitelná s měnícími se sociálními 
preferencemi a regulačními aspekty 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
respektují soukromí a důstojnost starších 
lidí a případně podporují přístup 
ke službám ve venkovských a okrajových 
oblastech nebo jsou výhodná i pro jiné 
skupiny obyvatel, například osoby se 
zdravotním postižením.

1.3. vyvíjet nákladově efektivní řešení, což 
zahrnuje také stanovení norem důležitých 
pro interoperabilitu a snazší lokalizaci 
a přizpůsobování společných řešení, jež 
jsou slučitelná s měnícími se sociálními 
preferencemi a regulačními aspekty 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
respektují soukromí a důstojnost starších 
lidí, zajistí ochranu a bezpečnost osobních 
údajů a případně podporují přístup 
ke službám ve venkovských a okrajových 
oblastech nebo jsou výhodná i pro jiné 
skupiny obyvatel, například osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – podbod 1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3a. tímto zajistit důvěrnost osobních 
údajů ohledně všech produktů a služeb a 
nejvyšší míry ochrany osobních údajů a 
soukromí již od fáze samotného návrhu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Maria Badia i Cutchet

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Program AAL zajistí účinné 
prosazování rovnosti pohlaví. 
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Or. es

Pozměňovací návrh 71
Maria Badia i Cutchet

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část I – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Program AAL prosazuje inovace v 
oblasti zdraví a elektronického 
zdravotnictví: zvýšením interoperability 
rejstříků pacientů a dalších řešení 
v oblasti elektronického zdravotnictví, 
jako jsou například řešení využívající 
internet věcí.

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část I – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Akce mají za cíl upevnit a analyzovat 
různé metody zapojení koncového 
uživatele, a vyvinout tak obecné zásady 
osvědčených postupů vycházejících 
z vědeckých poznatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Maria Badia i Cutchet

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při provádění programu AAL je třeba 
vzít v potaz i situace, které vznikají kvůli 
digitální propasti, čímž se zajistí, že do 
programu budou zapojeni koncoví 
uživatelé.

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V souladu s povahou programu AAL 
zaměřenou na komerční využití a v souladu 
s pravidly stanovenými v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, stanoví 
sdružení AAL příslušné minimální 
výkonnostní cíle pro lhůtu k udělení grantu 
a lhůtu pro platbu podle [pravidel pro účast 
a] [finančního nařízení] a zajistí, že je 
zúčastněné státy během provádění 
programu AAL dodržují.

6. V souladu s povahou programu AAL 
zaměřenou na komerční využití a v souladu 
s pravidly stanovenými v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, stanoví 
sdružení AAL příslušné minimální 
výkonnostní cíle pro lhůtu k udělení grantu 
a lhůtu pro platbu podle [pravidel pro účast 
a] [finančního nařízení] a zajistí, že je 
zúčastněné státy během provádění 
programu AAL dodržují. Zúčastněné státy 
pro účastníky programu zveřejní 
především lhůtu k udělení grantu, která 
v žádném případě nepřesáhne délku 5 
měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část 2 – bod 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Každý zúčastněný stát umožní účast 
organizacím zastupujícím subjekty 
na straně poptávky.

7. Každý zúčastněný stát zajistí účast 
organizací zastupujících subjekty 
na straně poptávky, co nejdříve je to 
v daném postupu možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. Pro zajištění účinného a včasného 
provádění programu je lhůta nezbytná pro 
uzavření dohod o konsorciu mezi 
účastníky programu vybranými pro 
financování omezena. Dohody o 
konsorciu mezi účastníky projektu se 
podepíší nejpozději do 5 měsíců od data 
oznámení výběru pro financování.

Or. en


