
AM\1012277FI.doc PE524.770v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2013/0233(COD)

6.12.2013

TARKISTUKSET
44 - 76

Mietintöluonnos
Claude Turmes
(PE523.017v01-00)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksestä unionin osallistumisesta 
useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista 
koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan

Ehdotus päätökseksi
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))



PE524.770v01-00 2/21 AM\1012277FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\1012277FI.doc 3/21 PE524.770v01-00

FI

Tarkistus 44
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston … 
2013 annetulla asetuksella (EU) N:o 
…/2013 perustetulla tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmalla (2014–2020), 
jäljempänä ’Horisontti 20135

-puiteohjelma’, pyritään saamaan aikaan 
aiempaa suurempi vaikutus tutkimukseen 
ja innovointiin edistämällä julkisen 
sektorin sisäisiä kumppanuuksia, muun 
muassa unionin osallistumisella useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

(2) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020), joka on perustettu … 2013 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/20135, jäljempänä 
’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, 
tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutusta tiivistämällä 
synergiaa, lisäämällä koordinointia ja 
välttämällä tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten 
tutkimusohjelmien kanssa. Nämä tavoitteet 
olisi saavutettava hyödyntämällä julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
myös unionin osallistumisella useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti, 
ja kyseisillä kumppanuuksilla olisi myös 
täytettävä edellä mainitussa asetuksessa ja 
erityisesti sen 20 artiklassa vahvistetut 
ehdot ja niiden olisi oltava täysin 
Horisontti 2020 -ohjelman yleisten 
periaatteiden mukaisia.

__________________ __________________
5 EUVL … [H2020 puiteohjelma] 5 EUVL … [H2020 puiteohjelma]

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu 
Horisontti 2020 -neuvotteluissa ja jotka koskevat julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia 
sekä sitä, mitä niillä olisi saatava aikaan.
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Tarkistus 45
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun otetaan huomioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleinen 
tavoite, joka on tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoitusympäristön 
yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettavien julkisen sektorin sisäisten 
kumppanuuksien kesto olisi mukautettava 
puiteohjelman kestoon, jotta vältyttäisiin 
vastaisuudessa siltä, että rinnakkain on 
käytössä kaksi erilaista säännöstöä, joista 
aiheutuu hallinnollisia lisärasitteita 
osallistujille.

Or. en

Tarkistus 46
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Noin 20 miljoonaa ihmistä 
työskentelee EU:ssa sosiaali- ja 
terveysalan "valkoisissa" työpaikoissa, ja 
määrän odotetaan nousevan tulevina 
vuosina väestön ikääntymisen myötä. 
Tämän herkän alan koulutus ja 
elinikäinen oppiminen olisi asetettava 
etusijalle. Sen vuoksi on arvioitava 
tarkemmin ”valkoisten” työpaikkojen 
tarvetta sekä tarvetta investoida 
uudenaikaisiin taitoihin, kuten 
tietotekniikan käyttöön. 
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Or. es

Tarkistus 47
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Innovaatiounionin puitteissa 
perustetussa aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa 
innovaatiokumppanuudessa tieto- ja 
viestintäteknologian ratkaisuilla odotetaan 
olevan merkittävä asema pyrittäessä 
saavuttamaan sen tavoitteet kahdesta 
terveestä lisävuodesta vuoteen 2020 
mennessä sekä parantamaan kansalaisten 
elämänlaatua ja lisäämään 
hoitojärjestelmien tehokkuutta unionissa.
Sen strategisessa 
täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetään 
painopistealat aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskevien innovaatioiden 
nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi koko 
unionissa kolmella alalla: ennaltaehkäisy ja 
terveyden edistäminen, hoito ja 
parantaminen sekä itsenäinen asuminen ja 
sosiaalinen osallisuus.

(9) Innovaatiounionin puitteissa 
perustetussa aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa 
innovaatiokumppanuudessa innovatiivisilla 
ratkaisuilla, tieto- ja viestintäteknologian
tuotteet ja palvelut mukaan luettuina,
odotetaan olevan merkittävä asema 
pyrittäessä saavuttamaan sen tavoitteet 
kahdesta terveestä lisävuodesta vuoteen 
2020 mennessä sekä parantamaan 
kansalaisten elämänlaatua ja lisäämään 
hoitojärjestelmien tehokkuutta unionissa.
Sen strategisessa 
täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetään 
painopistealat aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskevien innovaatioiden 
nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi koko 
unionissa kolmella alalla: ennaltaehkäisy ja 
terveyden edistäminen, hoito ja 
parantaminen sekä itsenäinen asuminen ja 
sosiaalinen osallisuus.

Or. en

Tarkistus 48
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Aktiivista ja avustettua asumista (10) Aktiivista ja avustettua asumista 
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koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, 
jäljempänä ’AAL-ohjelma’, pitäisi 
hyödyntää edellisen ohjelman saavutuksia 
ja käsitellä sen puutteita rohkaisemalla 
käyttäjien suurempaa osallistumista 
hankkeisiin ja panemalla ohjelmaa 
täytäntöön joustavammin.

koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, 
jäljempänä ’AAL-ohjelma’, pitäisi 
hyödyntää edellisen ohjelman saavutuksia 
ja käsitellä sen puutteita rohkaisemalla 
käyttäjien suurempaa osallistumista 
hankkeisiin jo niiden varhaisvaiheessa ja 
panemalla ohjelmaa täytäntöön 
joustavammin.

Or. en

Tarkistus 49
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pk-yrityksille suunnattuihin epäsuoriin 
toimiin osallistumista koskevan tavoitteen 
mukaisesti AAL-ohjelmassa olisi pyrittävä 
osoittamaan 20 prosenttia sen 
talousarviosta pk-yrityksille 
suunnattuihin epäsuoriin toimiin.

Or. en

Tarkistus 50
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin rahoitusosuuden olisi 
edellytettävä osallistuvien valtioiden 
virallisia sitoumuksia ennen 
AAL-ohjelman käynnistämistä sekä niiden 
täyttämistä, jotta voidaan varmistaa, että 
osallistuvien valtioiden 

(13) Unionin rahoitusosuuden olisi 
edellytettävä osallistuvien valtioiden 
virallisia sitoumuksia ennen 
AAL-ohjelman käynnistämistä sekä niiden 
täyttämistä, jotta voidaan varmistaa, että 
osallistuvien valtioiden 
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rahoitussitoumukset vastaavat unionin 
rahoitussitoumusta. Osallistuvien 
valtioiden osuuden AAL-ohjelmassa olisi 
sisällettävä kansallisella tasolla aiheutuvat 
kulut ohjelman tehokkaan toiminnan 
takaamiseksi.

rahoitussitoumukset vastaavat unionin 
rahoitussitoumusta. Osallistuvien 
valtioiden osuuden AAL-ohjelmassa olisi 
sisällettävä kansallisella tasolla aiheutuvat 
kulut ohjelman tehokkaan toiminnan 
takaamiseksi. Niiltä yhteiseen 
AAL-ohjelmaan osallistuvilta valtioilta, 
jotka osallistuvat vuotuiseen 
työohjelmaan, olisi edellytettävä 
vähimmäismaksuosuutta. 

Or. en

Tarkistus 51
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Osallistumiseen AAL-ohjelmasta 
rahoitettaviin välillisiin toimiin sovelletaan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevista 
säännöistä ... 2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o.../201315. AAL-ohjelman erityisten 
toimintaa koskevien tarpeiden vuoksi on 
kuitenkin tarpeen säätää poikkeuksista 
kyseiseen asetukseen kyseisen asetuksen 
1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(18) Osallistumiseen AAL-ohjelmasta 
rahoitettaviin välillisiin toimiin sovelletaan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevista 
säännöistä ... 2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) N:o.../201315. AAL-ohjelman 
erityisten toimintaa koskevien tarpeiden 
vuoksi on kuitenkin tarpeen säätää 
poikkeuksista kyseiseen asetukseen 
kyseisen asetuksen 1 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. On myös välttämätöntä 
vähentää edelleen eri rahoitusvälineiden 
sirpaleisuutta ja parantaa niiden 
yhteentoimivuutta sekä yksinkertaistaa 
tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä ja 
korvausjärjestelmiä, jotka ovat 
innovoinnin esteenä.

__________________ __________________
15 EUVL L…, …, s. … [H2020 
tutkimuspuiteohjelma].

15 EUVL L…, …, s. … [H2020 
tutkimuspuiteohjelma].
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Or. en

Tarkistus 52
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Erityiset poikkeukset asetukseen (EU) 
N:o …/2013 
[H2020-tutkimuspuiteohjelma] ovat 
tarpeen, koska AAL-ohjelman on 
tarkoitettu olevan lähellä 
markkinaohjelmaa, jossa monet erilaiset 
kansalliset rahoitusvirrat yhdistyvät
(esimerkiksi tutkimusinnovaation, 
terveydenhuollon ja teollisuuden 
rahoitusohjelmat). Kyseisissä kansallisissa 
ohjelmissa on luonnostaan erilaiset 
osallistumissäännöt, eikä voida odottaa, 
että ne mukautetaan täysin asetukseen (EU) 
N:o … /2013 [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumissäännöt].
Lisäksi AAL-ohjelman kohteena ovat 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja 
käyttäjäorganisaatiot, jotka eivät 
tavallisesti osallistu unionin tutkimus- ja 
innovaatiotoimiin. Kyseisten yritysten ja 
järjestöjen osallistumisen helpottamiseksi 
unionin rahoitusosuudesta säädetään 
niiden kansallisten rahoitusohjelmien
hyvin tunnettujen sääntöjen mukaisesti ja 
pannaan täytäntöön yhden sellaisen 
avustuksen nojalla, joka yhdistää unionin 
rahoituksen vastaavaan kansalliseen 
rahoitukseen. Unionin taloudelliset edut 
olisi suojattava oikeasuhtaisin toimenpitein 
koko menosyklin ajan;

(19) Erityiset poikkeukset asetukseen
(EU) N:o …/2013 
[H2020-tutkimuspuiteohjelma] ovat 
tarpeen, koska AAL-ohjelman on 
tarkoitettu olevan lähellä 
markkinaohjelmaa, jossa monet erilaiset 
kansalliset rahoitusvirrat yhdistyvät
(esimerkiksi tutkimusinnovaation, 
terveydenhuollon ja teollisuuden 
rahoitusohjelmat). Kyseisissä kansallisissa 
ohjelmissa on luonnostaan erilaiset 
osallistumissäännöt, eikä voida odottaa, 
että ne mukautetaan välittömästi täysin 
asetukseen (EU) N:o … /2013
[Horisontti 2020 -puiteohjelman
osallistumissäännöt]. AAL-ohjelmassa 
olisi myös otettava huomioon eri maiden 
rahoitus- ja kelpoisuussääntöjen 
mutkikkuus ja tämän vaikutukset 
täytäntöönpanoon ja osallistumiseen. 
Lisäksi AAL-ohjelman kohteena ovat 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja 
käyttäjäorganisaatiot, jotka eivät 
tavallisesti osallistu unionin tutkimus- ja 
innovaatiotoimiin. Kyseisten yritysten ja 
järjestöjen osallistumisen helpottamiseksi 
unionin rahoitusosuudesta olisi säädettävä
hyvin tunnettujen sääntöjen mukaisesti ja 
pannaan täytäntöön yhden sellaisen 
avustuksen nojalla, joka yhdistää unionin 
rahoituksen vastaavaan kansalliseen 
rahoitukseen. Unionin taloudelliset edut 
olisi suojattava oikeasuhtaisin toimenpitein 
koko menosyklin ajan;
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Or. en

Tarkistus 53
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) AAL-ohjelmaan sisältyvillä toimilla 
olisi myötävaikutettava unionin julkisten 
terveydenhoito- ja 
sosiaaliturvajärjestelmien tukemiseen, 
koska ne ovat olennaisia sosiaalisen 
hyvinvoinnin säilyttämisen sekä nykyisen 
talous- ja sosiaalikriisin vuoksi 
hälyttävästi kasvaneiden alueiden ja 
väestönosien välisten elintasoerojen 
kaventamisen kannalta. 

Or. es

Tarkistus 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnolliset kustannukset ja 
toimintakustannukset kattava unionin 
enimmäisrahoitusosuus AAL-ohjelmassa 
on 175 000 000 euroa. Osuus maksetaan 
päätöksellä …/2013/EU perustetun 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman 
asiaankuuluville osille unionin yleisestä 
talousarviosta osoitetuista määrärahoista 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
vi alakohdan ja 60 ja 61 artiklan 

1. Hallinnolliset kustannukset ja 
toimintakustannukset kattava unionin 
enimmäisrahoitusosuus AAL-ohjelmassa 
on 153 125 000 euroa. Osuus maksetaan 
päätöksellä …/2013/EU perustetun 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman 
asiaankuuluville osille unionin yleisestä 
talousarviosta osoitetuista määrärahoista 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
vi alakohdan ja 60 ja 61 artiklan 
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mukaisesti. mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien budjettia olisi leikattava 12,5 prosentilla sen seurauksena, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä tutkimusyhteistyön rahoituksen ja 
toisaalla kumppanuuksien rahoituksen välillä ei vaarantuisi.

Tarkistus 55
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osallistuvien valtioiden todistus siitä, 
että AAL-ohjelma on perustettu 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja tutkimuksen 
painopistealueiden mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä painotetaan, että julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määriteltyjen tutkimuksen painopistealueiden keskinäisen 
johdonmukaisuuden on oltava selkeä. 

Tarkistus 56
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) osallistuvien valtioiden todistus siitä, 
että AAL-ohjelma on perustettu 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
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säätelevien yleisten periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan, että julkisen sektorin sisäisissä kumppanuuksissa on 
noudatettava Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käydyissä neuvotteluissa sovittuja ja 
puiteohjelmassa sovellettuja yleisiä periaatteita, joita ovat esimerkiksi rajoittamaton 
käyttöoikeus, sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys.

Tarkistus 57
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) osallistuvien valtioiden todistus siitä, 
että AAL-ohjelma on perustettu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
perustamisesta ... 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o .../2013 20 artiklassa 
vahvistettujen ehtojen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu 
Horisontti 2020 -neuvotteluissa ja jotka koskevat julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia 
sekä sitä, mitä niillä olisi saatava aikaan.
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Tarkistus 58
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o …/2013 [Horisontti 
2020 -puiteohjelman osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevat säännöt] 16 
artiklan 1 kohdasta poiketen 
avustussopimukset osallistujien kanssa 
allekirjoittaa nimetyn kansallisen ohjelman 
hallinnointivirasto.

3. Asetuksen (EU) N:o …/2013 [Horisontti 
2020 -puiteohjelman osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevat säännöt] 
16 artiklan 1 kohdasta poiketen 
avustussopimukset osallistujien kanssa 
allekirjoittaa nimetyn kansallisen ohjelman 
hallinnointivirasto. Sopimuksentekoaika 
julkistetaan ja se rajoitetaan viiteen 
kuukauteen.

Or. en

Tarkistus 59
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 1 kohdassa ja 
128 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien 
periaatteiden mukaisesti AAL-ohjelman 
järjestämät ehdotuspyynnöt on julkaistava 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
verkkopohjaisessa osallistujaportaalissa.

Or. en

Perustelu

Toimielimet sopivat Horisontti 2020 puiteohjelman kolmikantaneuvotteluissa edistävänsä 
kaikkien Horisontti 2020 puiteohjelmasta rahoitettavien ehdotuspyyntömahdollisuuksien 
yhdenmukaisuuden lisäämistä. Komissio lupasi näin ollen edistää julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien ja julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien järjestämien 
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ehdotuspyyntöjen julkaisemista. Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan itselle asetettu 
velvollisuus lainmukaiseksi vaatimukseksi, jotta varmistetaan, että hakijoiden tiedonsaanti 
on yksinkertaista ja helppoa.

Tarkistus 60
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä väliarvioinnin AAL-
ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä 
arvioinnista kertomuksen, jossa on 
arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä väliarvioinnin 
AAL-ohjelmasta. Komissio laatii 
kyseisestä arvioinnista kertomuksen, jossa 
on arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018. 
AAL-ohjelman väliarvioinnin on oltava 
osa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia, jonka yhteydessä se on 
toteutettava.

Or. en

Tarkistus 61
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
AAL-ohjelman edistymisestä. 
Kertomukseen on sisällytettävä 
yksityiskohtaisia tietoja 
täytäntöönpanosta, mukaan lukien 
rahoituksen saajiksi valittujen ehdotusten 
lukumäärä, osallistujatyypit, myös 
pk-yritykset, sekä maakohtaiset tilastot.
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Or. es

Tarkistus 62
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 1 kohta – 1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja 
työssä käytettävien aktiivista ja tervettä 
vanhenemista tukevien innovatiivisten 
tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden,
-palvelujen ja -järjestelmien kehittämistä 
ja näin parantaa ikääntyneiden 
elämänlaatua, itsenäisyyttä, osallistumista 
sosiaaliseen elämään, taitoja ja 
työllistettävyyttä sekä terveyden- ja 
sosiaalihuollon tehokkuutta;

1.1. nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja 
työssä käytettävien aktiivista ja tervettä 
vanhenemista tukevien ajankohtaisten ja 
kohtuuhintaisten innovatiivisten
kokonaisratkaisujen, tuotteiden ja 
palvelujen, myös tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen 
kehittämistä ja näin parantaa ikääntyneiden 
elämänlaatua, itsenäisyyttä, osallistumista 
sosiaaliseen elämään, taitoja ja 
työllistettävyyttä sekä terveyden- ja 
sosiaalihuollon tehokkuutta;

Or. en

Perustelu

Valinnanmahdollisuus ja kohtuuhintaisuus ovat tärkeitä valtaosalle ikääntyneitä, ja niillä 
tulee olemaan entistä suurempi merkitys. Nykyiset ikääntyneille tarkoitetut innovatiiviset 
tuotteet on liian usein kehitetty pienille erikoismarkkinoille ja suunnattu siten erittäin 
rajoitetulle joukolle ja/tai ovat erittäin kalliita. Ohjelmassa tarkoitetut tuotteet ja palvelut 
voivat olla tieto- ja viestintäteknologisia mutta eivät yksinomaan niitä. Myös muilla kuin 
tieto- ja viestintäteknologisilla palveluilla ja tuotteilla voidaan edistää aktiivista ja avustettua 
asumista.

Tarkistus 63
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja 1.1. nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja 
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työssä käytettävien aktiivista ja tervettä 
vanhenemista tukevien innovatiivisten 
tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden, 
-palvelujen ja -järjestelmien kehittämistä ja 
näin parantaa ikääntyneiden elämänlaatua, 
itsenäisyyttä, osallistumista sosiaaliseen 
elämään, taitoja ja työllistettävyyttä sekä 
terveyden- ja sosiaalihuollon tehokkuutta;

työssä käytettävien vammaisia sekä
aktiivista ja tervettä vanhenemista tukevien 
innovatiivisten tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteiden, -palvelujen 
ja -järjestelmien kehittämistä ja näin 
parantaa ikääntyneiden elämänlaatua, 
itsenäisyyttä, osallistumista sosiaaliseen 
elämään, taitoja ja työllistettävyyttä sekä 
terveyden- ja sosiaalihuollon tehokkuutta;

Or. ro

Tarkistus 64
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1 a. tukee sellaisten ratkaisujen 
kehittämistä, joilla edistetään 
ikääntyneiden riippumattomuutta ja 
sosiaalisen eristyneisyyden tunteen 
lievittämistä mutta joissa tieto- ja 
viestintäteknologia ei korvaa inhimillistä 
kosketusta vaan täydentää sitä; ohjelman 
kattamien tieto- ja viestintäteknologiaan 
pohjautuvien ratkaisujen olisi 
tarkoituksellisesti sisällettävä myös muita 
kuin tieto- ja viestintäteknologisia 
näkökohtia; 

Or. en

Tarkistus 65
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1.2. pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi 
soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia unionin tasolla aktiivista ja 
tervettä vanhenemista tukevien tieto- ja
viestintäteknologiatuotteiden ja 
-palvelujen alalla;

1.2. pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi
sellaista soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia unionin tasolla, johon sisältyy
aktiivista ja tervettä vanhenemista tukevia, 
myös tieto- ja viestintäteknologiaan 
pohjautuvia, ratkaisuja, tuotteita ja 
palveluita;

Or. en

Tarkistus 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2. pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi 
soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja
innovointia unionin tasolla aktiivista ja 
tervettä vanhenemista tukevien tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen 
alalla;

1.2. pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi 
soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia unionin tasolla vammaisia 
sekä aktiivista ja tervettä vanhenemista 
tukevien tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen 
alalla;

Or. ro

Tarkistus 67
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.3. kehittää kustannustehokkaita 
ratkaisuja, muun muassa laatia 
asiaankuuluvat yhteentoimivuusstandardit 
ja helpottaa sellaisten yhteisten ratkaisujen 

1.3. kehittää kustannustehokkaita 
ratkaisuja, muun muassa laatia 
asiaankuuluvat yhteentoimivuusstandardit 
ja helpottaa sellaisten yhteisten ratkaisujen 
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lokalisointia ja mukauttamista, jotka 
sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisten 
painotusten ja sääntelynäkökohtien kanssa 
kansallisella tai alueellisella tasolla, 
kunnioittaa soveltuvin osin ihmisten 
yksityisyyttä ja arvokkuutta, tukea 
palvelujen saatavuutta maaseutualueilla ja 
syrjäseuduilla ja hyödyttää muita 
ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia.

lokalisointia ja mukauttamista, jotka 
sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisten 
painotusten ja sääntelynäkökohtien kanssa 
kansallisella tai alueellisella tasolla, 
kunnioittaa ikääntyneiden yksityisyyttä ja 
arvokkuutta ja tarvittaessa tukea palvelujen 
saatavuutta maaseutualueilla ja 
syrjäseuduilla ja hyödyttää muita 
ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia. 
Esteettömyyden parantamiseksi kaikkien 
käyttäjien tarpeet huomioon ottavan 
lähestymistavan pakollisella 
noudattamisella varmistetaan sellaisten 
tuotteiden kehittäminen ja käyttöönotto, 
jotka ovat täysin ikääntyneiden, 
vammaisten ja koko muun väestön 
käytettävissä.

Or. en

Perustelu

Kaikilla EU:n tukemilla aktiivisen ja terveen vanhenemisen hankkeilla olisi tuettava 
Euroopan unionin hiljattain ratifioiman vammaisten oikeuksia koskevan 
YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja asetettava siksi rahoituksen ehdoksi kaikkien 
tarpeet huomioon ottavan lähestymistavan edistäminen. 

Tarkistus 68
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.3. kehittää kustannustehokkaita 
ratkaisuja, muun muassa laatia 
asiaankuuluvat yhteentoimivuusstandardit 
ja helpottaa sellaisten yhteisten ratkaisujen 
lokalisointia ja mukauttamista, jotka 
sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisten 
painotusten ja sääntelynäkökohtien kanssa 
kansallisella tai alueellisella tasolla, 
kunnioittaa soveltuvin osin ihmisten
yksityisyyttä ja arvokkuutta, tukea 
palvelujen saatavuutta maaseutualueilla ja 

1.3. kehittää kustannustehokkaita 
ratkaisuja, muun muassa laatia 
asiaankuuluvat yhteentoimivuusstandardit 
ja helpottaa sellaisten yhteisten ratkaisujen 
lokalisointia ja mukauttamista, jotka 
sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisten 
painotusten ja sääntelynäkökohtien kanssa 
kansallisella tai alueellisella tasolla, 
kunnioittaa ikääntyneiden yksityisyyttä ja 
arvokkuutta, varmistaa henkilötietojen 
suoja ja turva sekä tarvittaessa tukea 
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syrjäseuduilla ja hyödyttää muita 
ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia.

palvelujen saatavuutta maaseutualueilla ja 
syrjäseuduilla ja hyödyttää muita 
ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia.

Or. en

Tarkistus 69
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.3 a. varmistetaan kaikkiin tuotteisiin ja 
palveluihin liittyvien henkilötietojen 
luottamuksellisuus sekä tietosuojan ja 
yksityisyyden suojan mahdollisimman 
korkea taso jo suunnitteluvaiheesta 
alkaen;

Or. ro

Tarkistus 70
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. AAL-ohjelmalla edistetään aidosti 
sukupuolten tasa-arvoa. 

Or. es

Tarkistus 71
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus päätökseksi
Liite II – I kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. AAL-ohjelmalla edistetään 
terveydenhuollon innovointia ja sähköistä 
terveydenhuoltoa parantamalla 
potilasrekisterien ja muiden sähköiseen 
terveydenhuoltoon liittyvien ratkaisujen, 
kuten esineiden internetin, 
yhteentoimivuutta.

Or. es

Tarkistus 72
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite II – I kohta - 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimilla pyritään lujittamaan ja 
analysoimaan eri menetelmiä 
loppukäyttäjien osallistamiseksi, jotta 
voidaan laatia näyttöön perustuvia 
parhaiden käytänteiden ohjeita.

Or. en

Tarkistus 73
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II kohta - 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. AAL-ohjelman täytäntöönpanossa on 
otettava huomioon digitaalikuilusta 
aiheutuvat tilanteet, jotta varmistetaan 
loppukäyttäjien osallistuminen ohjelmiin. 
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Or. es

Tarkistus 74
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. AAL-ohjelman markkinoita lähellä 
olevan luonteen ja unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 966/2012 
esitettyjen sääntöjen mukaisesti 
AALA laatii asianmukaiset suoritustasoa 
koskevat vähimmäistavoitteet avustusajalle 
ja maksuajalle [osallistumissääntöjen 
ja][varainhoitoasetuksen] mukaisesti ja 
varmistaa, että osallistuvat valtiot 
noudattavat niitä AAL-ohjelman 
täytäntöönpanon aikana.

6. AAL-ohjelman markkinoita lähellä 
olevan luonteen ja unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY, Euratom) N:o 966/2012 
esitettyjen sääntöjen mukaisesti 
AALA laatii asianmukaiset suoritustasoa 
koskevat vähimmäistavoitteet avustusajalle 
ja maksuajalle [osallistumissääntöjen 
ja][varainhoitoasetuksen] mukaisesti ja 
varmistaa, että osallistuvat valtiot 
noudattavat niitä AAL-ohjelman 
täytäntöönpanon aikana. Ennen kaikkea 
osallistuvien valtioiden on julkistettava 
avustusaika ohjelmaan osallistujille, eikä 
avustusaika saa missään tapauksessa 
ylittää viittä kuukautta. 

Or. en

Tarkistus 75
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Liite II – kohta II – alakohta 7

Komission teksti Tarkistus

7. Kukin osallistuva valtio helpottaa
kysyntäpuolen toimijoita edustavien 
järjestöjen osallistumista.

7. Kukin osallistuva valtio varmistaa
kysyntäpuolen toimijoita edustavien 
järjestöjen osallistumisen prosessin 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Or. en
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Tarkistus 76
Claude Turmes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Jotta voidaan varmistaa ohjelman 
tehokas ja oikea-aikainen 
täytäntöönpano, rahoituksen saajiksi 
valittujen hankkeisiin osallistujien 
välisten konsortiosopimusten tekoaikaa 
on rajoitettava. Ohjelmiin osallistujien 
väliset konsortiosopimukset on 
allekirjoitettava enintään viiden 
kuukauden kuluessa valintaa koskevan 
ilmoituksen päivämäärästä.

Or. en


