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Ændringsforslag 44
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020),
iværksat ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. .../2013 af ...
20135 (i det følgende benævnt "Horisont 
2020-rammeprogrammet"), har til formål 
at fremme forskning og innovation ved at
bidrage til styrkelsen af offentlig-private 
partnerskaber, herunder gennem Unionens 
deltagelse i programmer iværksat af flere 
medlemsstater i overensstemmelse med 
traktatens artikel 185.

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af …
20135 (2013 (herefter benævnt "Horisont 
2020-rammeprogrammet") har til formål at
opnå en større virkning af forskning og 
innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer.
Offentlig-private partnerskaber, herunder 
Unionens deltagelse i programmer iværksat 
af flere medlemsstater i overensstemmelse 
med traktatens artikel 185, bør nå disse 
mål, opfylde de betingelser, der er angivet 
i forordningen, navnlig i artikel 20, og 
være i fuld overensstemmelse med de 
generelle principper i Horisont 2020.

__________________ __________________
5 EUT … [H2020 RP]. 5 EUT … [H2020 RP].

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandlingerne om P2P'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 45
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)



PE524.770v01-00 4/20 AM\1012277DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-offentlige partnerskaber 
finansieret under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt løber 
parallelt samt undgå yderligere 
administrative byrder for deltagere og 
EU-organer i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 46
Maria Badia i Cutchet

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Omkring 20 mio. mennesker i hele 
EU er beskæftiget i "hvide job" i 
sundhedssektoren og sektoren for sociale 
tjenesteydelser, og det antal skønnes at 
stige i de kommende år på grund af den 
aldrende befolkning. Erhvervsuddannelse 
og livslang læring i disse følsomme 
sektorer bør være en topprioritet. Behovet 
for hvide job og for investeringer i 
moderne færdigheder, som f.eks. 
anvendelse af informationsteknologi, skal 
derfor vurderes nøjere.

Or. es

Ændringsforslag 47
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det forventes, at ikt-løsninger kommer 
til at spille en vigtig rolle under det 
europæiske innovationspartnerskab inden 
for aktiv og sund aldring, iværksat under 
initiativet Innovation i EU, i opfyldelsen af 
målene om at opnå to yderligere sunde 
leveår senest i 2020 og forbedre borgernes 
livskvalitet og plejesystemernes effektivitet 
i Unionen. I den strategiske 
gennemførelsesplan er der fastlagt 
prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder: 
forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion.

(9) Det forventes, at innovative løsninger, 
herunder produkter og tjenester, der 
integrerer ikt, kommer til at spille en 
vigtig rolle under det europæiske 
innovationspartnerskab inden for aktiv og 
sund aldring, iværksat under initiativet 
Innovation i EU, i opfyldelsen af målene 
om at opnå to yderligere sunde leveår 
senest i 2020 og forbedre borgernes 
livskvalitet og plejesystemernes effektivitet
og virkning i Unionen. I den strategiske 
gennemførelsesplan er der fastlagt 
prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder: 
forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 48
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forsknings- og udviklingsprogrammet
"Et aktivt liv længst muligt i eget hjem"
(Active and Assisted Living) (i det 
følgende benævnt AAL-programmet") bør 
baseres på resultaterne fra det tidligere 
program og afhjælpe programmets mangler 
ved at fremme en større brugerinddragelse 
i projekter og ved at sikre en mere fleksibel 
gennemførelse af programmet.

(10) Forsknings- og udviklingsprogrammet
"Et aktivt liv længst muligt i eget hjem"
(Active and Assisted Living) (i det 
følgende benævnt AAL-programmet") bør 
baseres på resultaterne fra det tidligere 
program og afhjælpe programmets mangler 
ved at fremme en større brugerinddragelse 
i projekter tidligt i forløbet og ved at sikre 
en mere fleksibel gennemførelse af 
programmet.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) AAL-programmet bør i 
overensstemmelse med måltallet for 
SMV'ers deltagelse i indirekte aktioner 
under Horisont 2020-rammeprogrammet 
tilstræbe at afsætte 20 % af dets planlagte 
budget til indirekte aktioner for SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 50
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre, at et finansielt bidrag fra 
Unionen modsvares af deltagerlandene, bør 
Unionens finansielle bidrag betinges af 
formelle tilsagn fra deltagerlandene inden 
iværksættelsen af AAL-programmet og 
opfyldelsen heraf. Deltagerlandenes bidrag
til AAL-programmet bør omfatte 
administrationsudgifter på nationalt plan til 
en effektiv drift af programmet.

(13) For at sikre, at et finansielt bidrag fra 
Unionen modsvares af deltagerlandene, bør 
Unionens finansielle bidrag betinges af 
formelle tilsagn fra deltagerlandene inden 
iværksættelsen af AAL-programmet og 
opfyldelsen heraf. Deltagerlandenes bidrag 
til AAL-programmet bør omfatte 
administrationsudgifter på nationalt plan til 
en effektiv drift af programmet. Deltagelse 
som deltagerland i det fælles AAL-
program bør være betinget af et finansielt 
bidrag på et vist minimumsbeløb, hvis 
landet skal deltage i det årlige 
arbejdsprogram.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Reglerne for deltagelse i indirekte 
foranstaltninger finansieret under AAL-
programmet er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2013 af ... 2013 om regler for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020)"15. På grund af de særlige 
driftsmæssige behov i forbindelse med 
AAL-programmet er det imidlertid 
nødvendigt at indføre undtagelser fra denne 
forordning i overensstemmelse med 
forordningens artikel 1, stk. 3.

(18) Reglerne for deltagelse i indirekte 
foranstaltninger finansieret under AAL-
programmet er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2013 af ... 2013 om regler for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020)"15. På grund af de særlige 
driftsmæssige behov i forbindelse med 
AAL-programmet er det imidlertid 
nødvendigt at indføre undtagelser fra denne 
forordning i overensstemmelse med 
forordningens artikel 1, stk. 3. Det er også 
nødvendigt med en yderligere reduktion af 
fragmenteringen og den utilstrækkelige 
koordinering af de forskellige finansielle 
instrumenter, regler for støtteberettigelse 
og refusionsordninger, der lægger 
hindringer for innovation.

__________________ __________________
15 EUT L… af …, s. . [H2020 RfD]. 15 EUT L… af …, s. . [H2020 RfD].

Or. en

Ændringsforslag 52
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er nødvendigt at indføre særlige 
undtagelser fra reglerne i forordning (EU) 
nr. ... 2013 [H2020 RfD], da AAL-
programmet skal være et markedsorienteret 

(19) Det er nødvendigt at indføre særlige 
undtagelser fra reglerne i forordning (EU) 
nr. ... 2013 [H2020 RfD], da AAL-
programmet skal være et markedsorienteret 
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innovationsprogram, hvor mange 
forskellige nationale finansieringsstrømme 
forenes (f.eks. programmer til finansiering 
af forskning og innovation inden for 
sundhed og erhvervsliv). Disse nationale 
programmer har i sagens natur forskellige 
regler for deltagelse, og det kan ikke 
forventes, at de tilpasses reglerne i 
forordning (EU) nr. ... /2013 [regler for 
deltagelse i Horisont 2020] fuldt ud. AAL-
programmet er derudover navnlig rettet 
mod små og mellemstore virksomheder og 
brugerorganisationer, der ikke normalt 
deltager i EU-forsknings- og 
innovationsaktiviteter. For at fremme disse 
virksomheders og organisationers 
deltagelse ydes Unionens finansielle bidrag 
i overensstemmelse med de velkendte 
regler i deres nationale 
finansieringsprogrammer, og det ydes i 
form af et enkelt tilskud sammen med den 
tilsvarende nationale støtte.

innovationsprogram, hvor mange 
forskellige nationale finansieringsstrømme 
forenes (f.eks. programmer til finansiering 
af forskning og innovation inden for 
sundhed og erhvervsliv). Disse nationale 
programmer har i sagens natur forskellige 
regler for deltagelse, og det kan ikke 
forventes, at de øjeblikkeligt tilpasses 
reglerne i forordning (EU)nr. … 2013
[regler for deltagelse i Horisont 2020] fuldt 
ud. AAL-programmet bør dog se nærmere 
på den kompleksitet, der skyldes de 
enkelte landes finansielle regler og 
nationale regler for støtteberettigelse og 
deres indvirkninger på gennemførelse og 
deltagelse. AAL-programmet er derudover 
navnlig rettet mod små og mellemstore 
virksomheder og brugerorganisationer, der 
ikke normalt deltager i EU-forsknings- og 
innovationsaktiviteter. For at fremme disse 
virksomheders og organisationers 
deltagelse bør Unionens finansielle bidrag
ydes i overensstemmelse med de velkendte 
regler, og det ydes i form af et enkelt 
tilskud sammen med den tilsvarende 
nationale støtte.

Or. en

Ændringsforslag 53
Maria Badia i Cutchet

Forslag til afgørelse
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) De aktioner, der er fastlagt i AAL-
programmet, bør bidrage til at styrke de 
europæiske sundhedssystemer og 
sundhedsdækning, eftersom de er 
afgørende for at bevare den sociale 
velfærd og mindske ulighederne på 
sundhedsområdet mellem regioner og 
befolkningsgrupper, og som øges på 
bekymrende vis på grund af den 
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nuværende økonomiske og sociale krise.

Or. es

Ændringsforslag 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle bidrag til AAL-
programmet til dækning af administrations-
og driftsomkostninger kan højst udgøre
175 000 000 EUR. Bidraget betales over 
de bevillinger på EU's almindelige budget, 
der er afsat til de relevante dele af 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, 
iværksat ved afgørelse ... /2013/EU i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

1. Unionens finansielle bidrag til AAL-
programmet til dækning af administrations-
og driftsomkostninger kan højst udgøre
153 125 000 EUR. Bidraget betales over 
de bevillinger på EU's almindelige budget, 
der er afsat til de relevante dele af 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, 
iværksat ved afgørelse ... /2013/EU i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Begrundelse

Budgettet til P2P'er og OPP'er bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning på 
den ene side og finansiering af partnerskaber på den anden side.

Ændringsforslag 55
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at deltagerlandene dokumenterer, at 
AAL-programmet er oprettet i 
overensstemmelse med målsætningerne 
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og forskningsprincipperne i Horisont 
2020-rammeprogrammet

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger, at der bør være stor sammenhæng mellem P2P'ernes aktiviteter 
og de forskningsprioriteter, der er defineret i Horisont 2020-rammeprogrammet.

Ændringsforslag 56
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at deltagerlandene dokumenterer, at 
de har oprettet AAL-programmet i 
overensstemmelse med de almindelige 
principper, som Horisont 2020-
rammeprogrammet bygger på

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse fremhæver betydningen af, at P2P'er overholder de almindelige principper, 
som Horisont 2020-rammeprogrammet bygger på, såsom den frie brugsret, ligestilling 
mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, og som der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne.

Ændringsforslag 57
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) at deltagerlandene dokumenterer, at 
de har oprettet AAL-programmet i 
overensstemmelse med de betingelser, som 
er fastsat i artikel 20 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
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nr…./2013 af … 2013 om oprettelse af 
Horisont 2020

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om P2P'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 58
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 16, stk. 1, i forordning
(EU) nr. .../2013 [regler for deltagelse og 
formidling i Horisont 2020] undertegnes 
aftalerne om tilskud indgået med 
deltagerne af det udpegede nationale 
programforvaltningskontor.

3. Uanset artikel 16, stk. 1, i forordning
(EU) nr. .../2013 [regler for deltagelse og 
formidling i Horisont 2020] undertegnes 
aftalerne om tilskud indgået med 
deltagerne af det udpegede nationale 
programforvaltningskontor. Fristen for 
undertegnelse af aftaler skal 
offentliggøres og må højst være på fem 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 59
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I overensstemmelse med principperne 
om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i 
artikel 60, stk. 1, og artikel 128, stk. 1, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal forslagsindkaldelser, som er 



PE524.770v01-00 12/20 AM\1012277DA.doc

DA

organiseret af det fælles AAL-program, 
offentliggøres på den webbaserede 
Horisont 2020-deltagerportal.

Or. en

Begrundelse

Under Horisont 2020-trepartsforhandlingerne blev institutionerne enige om at skabe større 
sammenhæng mellem alle indkaldelsesmuligheder, der finansieres under Horisont 2020. I den 
forbindelse lovede Kommissionen at fremme offentliggørelsen af forslagsindkaldelser, der er 
organiseret af OPP'er og P2P'er på Horisont 2020-deltagerportalen. Dette ændringsforslag 
har til formål at lave en selvforpligtelse om til et lovkrav, der sikrer, at ansøgerne har adgang 
til enkle og tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 60
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af AAL-programmet senest den 
31. december 2017. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af 
evalueringen og bemærkninger.
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2018.

1. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af AAL-programmet senest den 
31. december 2017. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af 
evalueringen og bemærkninger. Den 
foreløbige evaluering af AAL-programmet 
udgør en del af og indgår i den foreløbige 
evaluering af Horisont 2020-
rammeprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 61
Maria Badia i Cutchet

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger Europa-
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Parlamentet og Rådet en årlig rapport 
over de fremskridt, som AAL-programmet 
har opnået. Rapporten skal indeholde 
detaljerede oplysninger om 
gennemførelsen, navnlig antal projekter, 
der er udvalgt til finansiering, 
deltagertype, involverede SMV'er og 
landestatistikker.

Or. es

Ændringsforslag 62
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. At fremme udviklingen af innovative 
ikt-baserede produkter og tjenester til en 
aktiv og sund aldring i hjemmet, i 
lokalsamfundet eller på arbejdspladsen 
med henblik på at forbedre ældres 
livskvalitet, selvstændighed, deltagelse i 
det sociale liv, kvalifikationer eller 
beskæftigelsesmuligheder og øge 
effektiviteten inden for sundhedspleje og 
social omsorg.

1.1 At fremme udviklingen af relevante og 
prismæssigt overkommelige innovative
integrerede løsninger, herunder ikt-
baserede, produkter og tjenester til en aktiv 
og sund aldring i hjemmet, i 
lokalsamfundet eller på arbejdspladsen 
med henblik på at forbedre ældres 
livskvalitet, selvstændighed, deltagelse i 
det sociale liv, kvalifikationer eller 
beskæftigelsesmuligheder og øge 
effektiviteten inden for sundhedspleje og 
social omsorg.

Or. en

Begrundelse

Valgmuligheder og prisoverkommelighed er vigtigt for langt de fleste ældre, og det vil i endnu 
højere grad blive tilfældet i fremtiden. I dag er innovative produkter for ældre alt for ofte 
udviklet til et nichemarked og er således enten målrettet en meget specifik gruppe og/eller er 
kun tilgængelige til en meget høj pris. Produkter og tjenester, der er omfattet af programmet, 
kan være ikt-baserede, men ikke udelukkende. Andre ikke-ikt-baserede teknologiske tjenester 
og produkter kan bidrage til et aktivt liv længst muligt i eget hjem.
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Ændringsforslag 63
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. At fremme udviklingen af innovative 
ikt-baserede produkter og tjenester til en 
aktiv og sund aldring i hjemmet, i 
lokalsamfundet eller på arbejdspladsen 
med henblik på at forbedre ældres 
livskvalitet, selvstændighed, deltagelse i 
det sociale liv, kvalifikationer eller 
beskæftigelsesmuligheder og øge 
effektiviteten inden for sundhedspleje og 
social omsorg.

1.1. At fremme udviklingen af innovative 
ikt-baserede produkter og tjenester til
handicappede til en aktiv og sund aldring i 
hjemmet, i lokalsamfundet eller på 
arbejdspladsen med henblik på at forbedre 
ældres livskvalitet, selvstændighed, 
deltagelse i det sociale liv, kvalifikationer 
eller beskæftigelsesmuligheder og øge 
effektiviteten inden for sundhedspleje og 
social omsorg.

Or. ro

Ændringsforslag 64
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1a. At fremme udviklingen af løsninger, 
der bidrager til uafhængighed og 
mindsker ældres følelse af social 
isolation, hvor ikt-komponenten ikke skal 
erstatte menneskelig kontakt, men 
supplere den menneskelige kontakt. Ikt-
baserede løsninger, der støttes under 
programmet, bør også bevidst integrere 
ikke-ikt-aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 65
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen



AM\1012277DA.doc 15/20 PE524.770v01-00

DA

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. At fastholde og videreudvikle en 
kritisk masse af anvendt forskning, 
udvikling og innovation på EU-niveau
inden for ikt-baserede produkter og 
tjenesteydelser til en aktiv og sund aldring.

1.2 At fastholde og videreudvikle en kritisk 
masse af anvendt forskning, udvikling og 
innovation på EU-niveau, der integrerer 
løsninger, produkter og tjenesteydelser, 
herunder ikt-baserede, til en aktiv og sund 
aldring.

Or. en

Ændringsforslag 66
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. At fastholde og videreudvikle en 
kritisk masse af anvendt forskning, 
udvikling og innovation på EU-niveau 
inden for ikt-baserede produkter og 
tjenesteydelser til en aktiv og sund aldring.

1.2. At fastholde og videreudvikle en 
kritisk masse af anvendt forskning, 
udvikling og innovation på EU-niveau 
inden for ikt-baserede produkter og 
tjenesteydelser til handicappede til en 
aktiv og sund aldring.

Or. ro

Ændringsforslag 67
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. At udvikle omkostningseffektive 
løsninger, herunder etablere relevante 
interoperabilitetsstandarder og fremme 
udpegningen og tilpasningen af fælles 

1.3 At udvikle omkostningseffektive 
løsninger, herunder etablere relevante 
interoperabilitetsstandarder og fremme 
udpegningen og tilpasningen af fælles 
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løsninger, som er forenelige med de 
forskellige sociale præferencer og 
lovgivningsmæssige aspekter på nationalt 
eller regionalt plan, respektere de ældres 
privatliv og værdighed og i påkommende 
tilfælde støtte adgangen til tjenesteydelser i 
landdistrikter og randområder eller støtte 
andre grupper såsom handicappede.

løsninger, som er forenelige med de 
forskellige sociale præferencer og 
lovgivningsmæssige aspekter på nationalt 
eller regionalt plan, respektere de ældres 
privatliv og værdighed og i påkommende 
tilfælde støtte adgangen til tjenesteydelser i 
landdistrikter og randområder eller støtte 
andre grupper såsom handicappede. For at 
forbedre tilgængeligheden vil en 
obligatorisk gennemførelse af begrebet 
"design for alle" sikre udvikling og 
udbredelse af produkter, der er fuldt ud 
tilgængelige for ældre, handicappede og 
den bredere befolkning som helhed.

Or. en

Begrundelse

Alle AAL-projekter, der modtager støtte fra EU, bør understøtte gennemførelsen af De 
Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, der for nylig er blevet 
ratificeret af EU, og bør derfor gøre fremme af begrebet "design for alle" til en forudsætning 
for støtte.

Ændringsforslag 68
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. At udvikle omkostningseffektive 
løsninger, herunder etablere relevante 
interoperabilitetsstandarder og fremme 
udpegningen og tilpasningen af fælles 
løsninger, som er forenelige med de 
forskellige sociale præferencer og 
lovgivningsmæssige aspekter på nationalt 
eller regionalt plan, respektere de ældres 
privatliv og værdighed og i påkommende 
tilfælde støtte adgangen til tjenesteydelser i 
landdistrikter og randområder eller støtte 
andre grupper såsom handicappede.

1.3 At udvikle omkostningseffektive 
løsninger, herunder etablere relevante 
interoperabilitetsstandarder og fremme 
udpegningen og tilpasningen af fælles 
løsninger, som er forenelige med de 
forskellige sociale præferencer og 
lovgivningsmæssige aspekter på nationalt 
eller regionalt plan, respektere de ældres 
privatliv og værdighed, sikre sikkerhed og
beskyttelse af personoplysninger og i 
påkommende tilfælde støtte adgangen til 
tjenesteydelser i landdistrikter og 
randområder eller støtte andre grupper 
såsom handicappede.
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Or. en

Ændringsforslag 69
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3a. At sikre fortrolighed i forbindelse 
med private oplysninger for så vidt angår 
alle produkter og tjenester og at sikre den 
bedst mulige databeskyttelse og 
beskyttelse af privatlivets fred fra 
designtidspunktet.

Or. ro

Ændringsforslag 70
Maria Badia i Cutchet

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. AAL-programmet sikrer, at 
ligestillingen mellem mænd og kvinder
fremmes effektivt.

Or. es

Ændringsforslag 71
Maria Badia i Cutchet

Forslag til afgørelse
Bilag II – del I – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. AAL-programmet yder støtte til 
sundhedsinnovation og e-sundhed, der 
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fremmer interoperabiliteten mellem 
patientregistre og andre former for e-
sundhed, f.eks. dem, der anvender 
tingenes internet (IoT).

Or. es

Ændringsforslag 72
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag II – del I – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Aktionerne skal tilstræbe at 
konsolidere og analysere forskellige 
metoder til inddragelse af slutbrugerne 
for at udvikle evidensbaserede 
retningslinjer for bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 73
Maria Badia i Cutchet

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved gennemførelsen af AAL-
programmet bør der tages højde for 
situationer, der skyldes den digitale kløft, 
med henblik på at sikre, at slutbrugerne 
bliver inddraget i programmet.

Or. es

Ændringsforslag 74
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I lyset af AAL-programmets 
markedsorienterede karakter og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 
2012 om de finansielle regler for Den 
Europæiske Unions budget fastsætter 
AALA passende mindstenormer for 
resultater i relation til den tid, der går 
mellem bevilling og betaling, i 
overensstemmelse med [reglerne for 
deltagelse og][finansforordningen] og 
sikrer, at deltagerlandene opfylder disse 
normer i forbindelse med gennemførelsen 
af AAL-programmet.

6. I lyset af AAL-programmets 
markedsorienterede karakter og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 
2012 om de finansielle regler for Den 
Europæiske Unions budget fastsætter 
AALA passende mindstenormer for 
resultater i relation til den tid, der går 
mellem bevilling og betaling, i 
overensstemmelse med [reglerne for 
deltagelse og][finansforordningen] og 
sikrer, at deltagerlandene opfylder disse 
normer i forbindelse med gennemførelsen 
af AAL-programmet. Deltagerlandene 
skal i særdeleshed informere 
programdeltagerne om den tid, der går fra 
bevilling til betaling, og den må under 
ingen omstændigheder overstige fem 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 75
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De enkelte deltagerlande letter
deltagelsen af organisationer, der 
repræsenterer aktører på 
efterspørgselssiden.

7. De enkelte deltagerlande sikrer
deltagelsen af organisationer, der 
repræsenterer aktører på 
efterspørgselssiden så tidligt i forløbet som 
muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. For at sikre effektiv og rettidig 
gennemførelse af programmet skal den 
tid, det tager at indgå konsortieaftaler 
mellem de projektdeltagere, der er udvalgt 
med henblik på støtte, begrænses.
Konsortieaftaler mellem projektdeltagere 
skal undertegnes inden for en periode på 
højst fem måneder fra datoen for 
meddelelsen om, at de er blevet udvalgt.

Or. en


