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Módosítás 44
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2013. …-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel5 

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) (a 
továbbiakban: Horizont 2020 
keretprogram) célja, hogy a köz-magán 
társulások megerősítése révén – többek 
között az Uniónak a több tagállam által 
indított programokban való, a Szerződés 
185. cikke szerinti részvételével – nagyobb 
hatást gyakoroljon a kutatásra és az 
innovációra.

(2) A 2013. …-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel5 

létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) (a 
továbbiakban: Horizont 2020 
keretprogram) célja, hogy szorosabb 
szinergiák kialakításával, a koordináció 
fokozásával, valamint a nemzetközi, 
nemzeti és regionális kutatási programok 
közötti felesleges átfedések elkerülésével 
nagyobb hatást gyakoroljon a kutatásra és 
az innovációra. A közszektoron belüli 
társulások, többek között az Uniónak a 
több tagállam által indított programokban 
való, a Szerződés 185. cikke szerinti 
részvétele segítené e célok megvalósítását, 
megfelelne a rendeletben – és különösen 
annak 20. cikkében – előírt feltételeknek, 
és maradéktalanul összhangban állna a 
Horizont 2020 program általános elveivel.

__________________ __________________
5 HL … [Horizont 2020 keretprogram]. 5 HL … [Horizont 2020 keretprogram].

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a 
közszektoron belüli társulásokat és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott fontos elveket 
hangsúlyozza.

Módosítás 45
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Tekintettel a „Horizont 2020” 
keretprogram azon általános céljára, 
amely szerint meg kell valósítani az uniós 
szintű kutatás- és innovációfinanszírozási 
rendszer egyszerűsítését és 
harmonizációját, a „Horizont 2020” 
keretprogramból finanszírozott 
közszektoron belüli társulások időtartamát 
össze kell hangolni a keretprogram 
időtartamával, elkerülve ezáltal, hogy két 
párhuzamos szabályrendszer legyen 
hatályban és ehhez kapcsolódóan a 
résztvevőkre a jövőben további 
adminisztratív terhek nehezedjenek.

Or. en

Módosítás 46
Maria Badia i Cutchet

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az egészségügyi és szociális 
ágazatban Unió-szerte mintegy 20 millió 
ember végez „fehérgalléros” munkát. A 
népesség öregedésének következtében ez a 
szám az elkövetkező években várhatóan 
emelkedni fog. Az ágazati képzésnek és az 
egész életen át tartó tanulásnak kiemelt 
prioritásnak kellene lennie. Ezért 
pontosabban meg kell határozni a 
fehérgalléros munkahelyekbe és a modern 
készségekbe – például az információs 
technológiák alkalmazásába – történő 
beruházások iránti szükségletet.

Or. es
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Módosítás 47
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a 
tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az ikt-megoldások várhatóan 
fontos szerepet játszanak majd az 
egészségben töltött életévek számának 
2020-ig kettővel történő növelésére, 
valamint a polgárok életminőségének 
javítására és az uniós gondozási rendszerek 
hatékonyságának erősítésére irányuló célok 
elérésében. A partnerség stratégiai 
végrehajtási terve meghatározza az aktív és 
egészséges időskorral kapcsolatos 
innováció Unió-szerte történő 
felgyorsítását és széles körű bevezetését 
szolgáló prioritásokat a következő három 
területen: betegségmegelőzés és 
egészségfejlesztés, gondozás és gyógyítás, 
valamint önálló életvitel és társadalmi 
befogadás.

(9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a 
tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az innovatív megoldások, 
köztük az ikt-t integráló termékek és 
szolgáltatások várhatóan fontos szerepet 
játszanak majd az egészségben töltött 
életévek számának 2020-ig kettővel történő 
növelésére, valamint a polgárok 
életminőségének javítására és az uniós 
gondozási rendszerek hatékonyságának 
erősítésére irányuló célok elérésében. A 
partnerség stratégiai végrehajtási terve 
meghatározza az aktív és egészséges 
időskorral kapcsolatos innováció Unió-
szerte történő felgyorsítását és széles körű 
bevezetését szolgáló prioritásokat a 
következő három területen: 
betegségmegelőzés és egészségfejlesztés, 
gondozás és gyógyítás, valamint önálló 
életvitel és társadalmi befogadás.

Or. en

Módosítás 48
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tevékeny és önálló életvitel 
segítését szolgáló kutatási-fejlesztési 
programnak (a továbbiakban: az AAL 
program) fel kell használnia az előző 
program eredményeit, és a projektekben 
való fokozott felhasználói részvétel 

(10) A tevékeny és önálló életvitel 
segítését szolgáló kutatási-fejlesztési 
programnak (a továbbiakban: az AAL 
program) fel kell használnia az előző 
program eredményeit, és a projektekben 
már korai szakasztól való fokozott 
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ösztönzése, valamint határozottabb 
programvégrehajtás révén orvosolnia kell 
annak hiányosságait.

felhasználói részvétel ösztönzése, valamint 
határozottabb programvégrehajtás révén 
orvosolnia kell annak hiányosságait.

Or. en

Módosítás 49
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Horizont 2020 keretprogram 
közvetett intézkedéseiben való kkv-
részvételre vonatkozó célszámmal 
összhangban az AAL programnak 
törekednie kell arra, hogy a közvetett 
intézkedésekre előirányzott 
költségvetésének 20%-át a kkv-kra 
fordítsa.

Or. en

Módosítás 50
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Unió pénzügyi kötelezettségvállalása 
megegyezzen a részt vevő államok 
hozzájárulásával, az uniós pénzügyi 
támogatásnak feltételéül kell szabni, hogy 
a részt vevő államok az AAL program 
elindítását megelőzően hivatalos 
kötelezettségvállalásokat tegyenek, majd 
azokat teljesítsék. A részt vevő államok 
AAL programhoz való hozzájárulásának 
magában kell foglalnia a program 

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
Unió pénzügyi kötelezettségvállalása 
megegyezzen a részt vevő államok 
hozzájárulásával, az uniós pénzügyi 
támogatásnak feltételéül kell szabni, hogy 
a részt vevő államok az AAL program 
elindítását megelőzően hivatalos 
kötelezettségvállalásokat tegyenek, majd 
azokat teljesítsék. A részt vevő államok 
AAL programhoz való hozzájárulásának 
magában kell foglalnia a program 
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tényleges működtetése során nemzeti 
szinten felmerült igazgatási költségeket.

tényleges működtetése során nemzeti 
szinten felmerült igazgatási költségeket. Az 
AAL közös programban részt vevő 
államok részvétele minimális pénzügyi 
hozzájáruláshoz kötött, amennyiben az 
országok részt kívánnak venni az éves 
munkaprogramban.

Or. en

Módosítás 51
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az AAL programból támogatott 
közvetett intézkedésekben való részvételre 
a „Horizont 2020 kutatási és innovációs 
keretprogramon (2014–2020)” belüli 
részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2013. 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet15 kell alkalmazni. Az 
AAL program sajátos működési 
szükségleteire tekintettel azonban az 
említett rendelet 1. cikkének (3) bekezdése 
szerint a fenti rendelettől való eltérésekről 
kell rendelkezni.

(18) Az AAL programból támogatott 
közvetett intézkedésekben való részvételre 
a „Horizont 2020 kutatási és innovációs 
keretprogramon (2014–2020)” belüli 
részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2013. 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet15 kell alkalmazni. Az 
AAL program sajátos működési 
szükségleteire tekintettel azonban az 
említett rendelet 1. cikkének (3) bekezdése 
szerint a fenti rendelettől való eltérésekről 
kell rendelkezni. Emellett tovább kell 
csökkenteni a különböző pénzügyi 
eszközök, támogathatósági szabályok és 
visszatérítési rendszerek töredezettségét és 
kellő összhangjának hiányát, mivel ezek 
az innováció akadályai.

__________________ __________________
15 HL L […]., […]., […]. o. [a 
Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályok].

15 HL L […]., […]., […]. o. [a 
Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályok].

Or. en
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Módosítás 52
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre vonatkozó szabályokról 
szóló] …/2013/EU rendelettől való egyedi 
eltérésekre van szükség, mivel az AAL 
program a tervek szerint piacközeli 
innovációs program lenne, amely számos 
különböző nemzeti finanszírozási forrást 
(például kutatási és innovációs, 
egészségügyi és ágazati finanszírozási 
programokat) fog össze. Ezek a nemzeti 
programok természetükből fakadóan eltérő 
részvételi szabályokat írnak elő, és nem 
várható, hogy azok teljes körűen 
megfeleljenek a 
[Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályokról szóló] 
…/2013/EU rendelettel. Mindemellett az 
AAL program célcsoportját a kis- és 
középvállalkozások és a felhasználói 
szervezetek alkotják, amelyek rendszerint 
nem vesznek részt az uniós kutatási és 
innovációs tevékenységekben. Az említett 
vállalkozások és szervezetek részvételének 
elősegítése érdekében az uniós pénzügyi 
hozzájárulást azok saját nemzeti 
finanszírozási programjainak jól ismert 
szabályai szerint nyújtják, és annak 
végrehajtása az uniós finanszírozást és a 
megfelelő nemzeti állami támogatást 
magában foglaló egyetlen támogatás 
formájában történik.

(19) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre vonatkozó szabályokról 
szóló] …/2013/EU rendelettől való egyedi 
eltérésekre van szükség, mivel az AAL 
program a tervek szerint piacközeli 
innovációs program lenne, amely számos 
különböző nemzeti finanszírozási forrást 
(például kutatási és innovációs, 
egészségügyi és ágazati finanszírozási 
programokat) fog össze. Ezek a nemzeti 
programok természetükből fakadóan eltérő 
részvételi szabályokat írnak elő, és nem 
várható, hogy azok azonnal teljes körűen 
megfeleljenek a 
[Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályokról szóló] 
…/2013/EU rendeletnek. Az AAL 
programnak ugyanakkor tovább kell 
kezelnie az országok különböző pénzügyi 
és nemzeti jogosultsági kritériumaiból 
fakadó összetett helyzetet és ennek 
végrehajtásra és részvételre gyakorolt 
hatásait. Mindemellett az AAL program 
célcsoportját a kis- és középvállalkozások 
és a felhasználói szervezetek alkotják, 
amelyek rendszerint nem vesznek részt az 
uniós kutatási és innovációs 
tevékenységekben. Az említett 
vállalkozások és szervezetek részvételének 
elősegítése érdekében az uniós pénzügyi 
hozzájárulást a jól ismert szabályok szerint 
kell nyújtani, és annak végrehajtása az 
uniós finanszírozást és a megfelelő nemzeti 
állami támogatást magában foglaló 
egyetlen támogatás formájában történik.

Or. en
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Módosítás 53
Maria Badia i Cutchet

Határozatra irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az AAL programban vázolt 
intézkedéseknek segíteniük kell az európai 
közegészségügyi rendszerek megerősítését, 
mivel azok kulcsfontosságú mechanizmust 
jelentenek a társadalmi jólét 
fenntartásához és a jelenlegi gazdasági és 
társadalmi válság miatt aggasztóan 
növekvő egyenlőtlenségek elleni 
fellépéshez.

Or. es

Módosítás 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az AAL programhoz az igazgatási és 
működési költségek fedezésére nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás összege 
legfeljebb 175 000 000 EUR. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésének a(z) …/2013/EU 
határozattal létrehozott, a 
Horizont 2020 keretprogramot végrehajtó 
egyedi program vonatkozó részeihez 
hozzárendelt előirányzatokból nyújtják, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontja vi. alpontjának, 
valamint 60. és 61. cikkének megfelelően.

(1) Az AAL programhoz az igazgatási és 
működési költségek fedezésére nyújtott 
uniós pénzügyi hozzájárulás összege 
legfeljebb 153 125 000 EUR. A 
hozzájárulást az Unió általános 
költségvetésének a(z) …/2013/EU 
határozattal létrehozott, a 
Horizont 2020 keretprogramot végrehajtó 
egyedi program vonatkozó részeihez 
hozzárendelt előirányzatokból nyújtják, a 
966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke 
(1) bekezdése c) pontja vi. alpontjának, 
valamint 60. és 61. cikkének megfelelően.

Or. en

Indokolás

Mivel a többéves pénzügyi kereten belül általánosan csökkentették a „Horizont 2020” keretét, 
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a közszektoron belüli társulások és a köz-magán társulások költségvetését 12,5%-kal 
csökkenteni kell annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az egyrészt az együttműködésen 
alapuló kutatás finanszírozása, másrészt a társulások finanszírozása közötti kényes 
egyensúlyt.

Módosítás 55
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a részt vevő államok részéről annak 
igazolása, hogy az AAL programot a 
Horizont 2020 keretprogramban 
meghatározott célkitűzéseknek és kutatási 
prioritásoknak megfelelően hozták létre;

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés hangsúlyozza, hogy a közszektoron belüli társulások tevékenységeinek és a 
Horizont 2020 keretprogramban meghatározott kutatási prioritásoknak egyértelműen 
összhangban kell állniuk egymással.

Módosítás 56
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a részt vevő államok részéről annak 
igazolása, hogy az AAL programot a 
Horizont 2020 keretprogramra irányadó 
általános elveknek megfelelően hozták 
létre;

Or. en
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Indokolás

Ez a kiegészítés hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a közszektoron belüli társulások 
megfeleljenek a Horizont 2020 keretprogramról folytatott tárgyalások során megállapított, a 
programra alkalmazandó általános elveknek, így a szabad hozzáférés, a nemek közötti 
egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elveinek.

Módosítás 57
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a részt vevő államok részéről annak 
igazolása, hogy az AAL programot a 
Horizont 2020 keretprogram 
létrehozásáról szóló, 2013. …-i 
…/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 20. cikkében foglalt feltételeknek 
megfelelően hozták létre;

Or. en

Indokolás

Ez a kiegészítés a „Horizont 2020” keretprogrammal kapcsolatos tárgyalások során a 
közszektoron belüli társulásokat és azok teljesítménycéljait illetően elfogadott fontos elveket 
hangsúlyozza.

Módosítás 58
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályokról szóló] …/2013/EU rendelet 
16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 
résztvevőkkel a kijelölt nemzeti 
programirányítási ügynökség köt 

(3) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályokról szóló] …/2013/EU rendelet 
16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 
résztvevőkkel a kijelölt nemzeti 
programirányítási ügynökség köt 
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támogatási megállapodást. támogatási megállapodást. A
szerződéskötési időt közzé kell tenni, és az 
nem haladhatja meg az 5 hónapot.

Or. en

Módosítás 59
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az átláthatóságnak és a 
megkülönböztetésmentességnek
966/2012/EU, Euratom rendelet 
60. cikkének (1) bekezdésében és 
128. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
elveivel összhangban az AAL közös 
program keretében szervezett pályázati 
felhívásokat közzéteszik a Horizont 2020 
keretprogram internetes résztvevői 
portálján.

Or. en

Indokolás

A Horizont 2020 keretprogramról folytatott háromoldalú tárgyalások során az intézmények 
egyetértettek abban, hogy fokozott összhangot kell biztosítani a Horizont 2020 
keretprogramból finanszírozott valamennyi pályázati lehetőség között. Ennek kapcsán a 
Bizottság ígéretet tett arra, hogy előmozdítja közszektoron belüli társulások és a köz-magán 
társulások által szervezett pályázati felhívások közzétételét a Horizont 2020 keretprogram 
résztvevői portálján. E módosítás célja, hogy egy önkéntes vállalást jogi előírássá tegyen, 
ezzel biztosítva a pályázók számára az egyszerű és hozzáférhető tájékoztatást.

Módosítás 60
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az AAL program időközi 
értékelését. A Bizottság az értékelésről az 
annak megállapításait és a Bizottság 
észrevételeit tartalmazó jelentést készít. A 
Bizottság legkésőbb 2018. június 30-ig 
elküldi a jelentést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az AAL program időközi 
értékelését. A Bizottság az értékelésről az 
annak megállapításait és a Bizottság 
észrevételeit tartalmazó jelentést készít. A 
Bizottság legkésőbb 2018. június 30-ig 
elküldi a jelentést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Az AAL program időközi 
értékelése a Horizont 2020 program 
időközi értékelésének részét képezi és 
azzal együtt állítják össze.

Or. en

Módosítás 61
Maria Badia i Cutchet

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság éves jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé az 
AAL program keretében elért 
eredményekről. Ez a jelentés részletesen 
beszámol a végrehajtásról, kitér arra, 
hány pályázatot nyújtottak be, abból 
hányat választottak ki finanszírozásra, 
milyen jellegű résztvevők, köztük kkv-k 
pályáztak, valamint ország szerinti 
statisztikát is tartalmaz.

Or. es

Módosítás 62
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Olyan, az otthon, a közösségben és a 
munkahelyen töltött aktív és egészséges 
időskort szolgáló innovatív ikt-alapú 
termékek és szolgáltatások létrehozásának 
felgyorsítása, amelyek segítségével 
javítható az idős emberek életminősége, 
önállósága, a közösségi életben való 
részvétele, készségei és 
foglalkoztathatósága, továbbá növelhető az 
egészségügyi ellátás és szociális gondozás 
hatékonysága.

1.1. Olyan, az otthon, a közösségben és a 
munkahelyen töltött aktív és egészséges 
időskort szolgáló releváns és megfizethető 
árú innovatív és integrált – többek között 
ikt-alapú – megoldások, termékek és 
szolgáltatások létrehozásának felgyorsítása, 
amelyek segítségével javítható az idős 
emberek életminősége, önállósága, a 
közösségi életben való részvétele, 
készségei és foglalkoztathatósága, továbbá 
növelhető az egészségügyi ellátás és 
szociális gondozás hatékonysága.

Or. en

Indokolás

Az idősebb személyek túlnyomó többsége számára kulcsfontosságú a választási lehetőség és a 
megfizethetőség, és ez a jövőben is fokozottan így lesz. Jelenleg az idősebb személyeknek szóló 
innovatív termékeket túl gyakran egy szűk piaci szegmensre fejlesztik, és vagy egy konkrét 
csoportot céloznak, vagy pedig csak nagyon magas áron érhetők el. A program szerinti 
termékek és szolgáltatások – nem kizárólagosan – ikt-alapúak is lehetnek. Az egyéb nem ikt-
alapú technológiai szolgáltatások és termékek hozzájárulhatnak a tevékeny és önálló 
életvitelhez.

Módosítás 63
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Olyan, az otthon, a közösségben és a 
munkahelyen töltött aktív és egészséges 
időskort szolgáló innovatív ikt-alapú 
termékek és szolgáltatások létrehozásának 
felgyorsítása, amelyek segítségével 
javítható az idős emberek életminősége, 
önállósága, a közösségi életben való 
részvétele, készségei és 
foglalkoztathatósága, továbbá növelhető az 
egészségügyi ellátás és szociális gondozás 
hatékonysága;

1.1. Olyan, a fogyatékkal élő személyeket 
és az otthon, a közösségben és a 
munkahelyen töltött aktív és egészséges 
időskort szolgáló innovatív ikt-alapú 
termékek és szolgáltatások létrehozásának 
felgyorsítása, amelyek segítségével 
javítható az idős emberek életminősége, 
önállósága, a közösségi életben való 
részvétele, készségei és 
foglalkoztathatósága, továbbá növelhető az 
egészségügyi ellátás és szociális gondozás 
hatékonysága;
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Or. ro

Módosítás 64
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1a. Olyan megoldások kialakításának 
támogatása, amelyek hozzájárulnak az 
idősek függetlenségéhez és a társadalmi 
elszigetelődés érzésének enyhítéséhez, és 
amelyeknél az ikt-elem nem váltja fel az 
emberi kapcsolatokat, hanem csak 
kiegészíti azokat. A program által 
támogatott ikt-alapú megoldásoknak az 
ikt-val nem kapcsolatos szempontokat is 
be kell építeniük.

Or. en

Módosítás 65
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. Az aktív és egészséges időskor 
szolgálatába állított ikt-alapú termékekre
és szolgáltatásokra irányuló uniós szintű 
alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció 
kritikus tömegének fenntartása és 
továbbfejlesztése.

1.2. Az aktív és egészséges időskor 
szolgálatába állított – többek között ikt-
alapú – megoldásokat, termékeket és 
szolgáltatásokat integráló uniós szintű 
alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció 
kritikus tömegének fenntartása és 
továbbfejlesztése.

Or. en
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Módosítás 66
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. Az aktív és egészséges időskor 
szolgálatába állított ikt-alapú termékekre és 
szolgáltatásokra irányuló uniós szintű 
alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció 
kritikus tömegének fenntartása és 
továbbfejlesztése;

1.2. A fogyatékkal élő személyek és az
aktív és egészséges időskor szolgálatába 
állított ikt-alapú termékekre és 
szolgáltatásokra irányuló uniós szintű 
alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció 
kritikus tömegének fenntartása és 
továbbfejlesztése;

Or. ro

Módosítás 67
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. Költséghatékony megoldások 
kidolgozása, ideértve a kölcsönös 
átjárhatósággal kapcsolatos, vonatkozó 
előírások kidolgozását és olyan közös 
megoldások honosításának és 
bevezetésének az előmozdítását, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti vagy 
regionális szinten eltérő társadalmi 
preferenciákkal és szabályozási 
szempontokkal, tiszteletben tartják az 
idősek magánéletét és méltóságát, valamint 
adott esetben támogatják a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a vidéki 
vagy peremterületeken, illetve más 
csoportok, például a fogyatékkal élő 
személyek számára előnyösek.

1.3. Költséghatékony megoldások 
kidolgozása, ideértve a kölcsönös 
átjárhatósággal kapcsolatos, vonatkozó 
előírások kidolgozását és olyan közös 
megoldások honosításának és 
bevezetésének az előmozdítását, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti vagy 
regionális szinten eltérő társadalmi 
preferenciákkal és szabályozási 
szempontokkal, tiszteletben tartják az 
idősek magánéletét és méltóságát, valamint 
adott esetben támogatják a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a vidéki 
vagy peremterületeken, és előnyösek más 
csoportok, például a fogyatékkal élő 
személyek számára. A hozzáférhetőség 
javítása érdekében a mindenki számára 
történő tervezés („design for all”) 
elképzelésének kötelező alkalmazása 
biztosítja, hogy olyan termékeket 
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tervezzenek és vezessenek be, amelyek 
teljes mértékben hozzáférhetőek az idősek, 
a fogyatékossággal élő személyek és 
általában a lakosság egésze számára.

Or. en

Indokolás

Az Unió által támogatott, a tevékeny és egészséges időskorral kapcsolatos valamennyi 
projektnek támogatnia kell az Európai Unió által a közelmúltban ratifikált, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását, ezért a 
mindenki számára történő tervezés elképzelését mint a finanszírozás előfeltételét kell 
előmozdítani.

Módosítás 68
Christian Ehler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. Költséghatékony megoldások 
kidolgozása, ideértve a kölcsönös 
átjárhatósággal kapcsolatos, vonatkozó 
előírások kidolgozását és olyan közös 
megoldások honosításának és 
bevezetésének az előmozdítását, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti vagy 
regionális szinten eltérő társadalmi 
preferenciákkal és szabályozási 
szempontokkal, tiszteletben tartják az 
idősek magánéletét és méltóságát, valamint 
adott esetben támogatják a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a vidéki 
vagy peremterületeken, illetve más 
csoportok, például a fogyatékkal élő 
személyek számára előnyösek.

1.3. Költséghatékony megoldások 
kidolgozása, ideértve a kölcsönös 
átjárhatósággal kapcsolatos, vonatkozó 
előírások kidolgozását és olyan közös 
megoldások honosításának és 
bevezetésének az előmozdítását, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti vagy 
regionális szinten eltérő társadalmi 
preferenciákkal és szabályozási 
szempontokkal, tiszteletben tartják az 
idősek magánéletét és méltóságát, 
biztosítják a személyes adatok védelmét és 
biztonságát, valamint adott esetben 
támogatják a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a vidéki vagy 
peremterületeken, illetve más csoportok, 
például a fogyatékkal élő személyek 
számára előnyösek.

Or. en
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Módosítás 69
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3a. Valamennyi termék és szolgáltatás
tekintetében a magánadatok bizalmas 
jellegének, valamint az adatvédelem és a 
magánélet legmagasabb szintű 
védelmének biztosítása a tervezési 
szakasztól kezdve.

Or. ro

Módosítás 70
Maria Badia i Cutchet

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az AAL program biztosítja a nemek 
közötti egyenlőség tényleges 
előmozdítását.

Or. es

Módosítás 71
Maria Badia i Cutchet

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – I rész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az AAL program támogatja az 
egészségügyi innovációt és az e-
egészségügyet, növelve a 
betegnyilvántartások és más – így például 
a tárgyak internetét használó – e-
egészségügyi megoldások átjárhatóságát.

Or. es
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Módosítás 72
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – I rész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A bizonyítottan legjobb gyakorlatokra 
alapozott iránymutatások kidolgozása 
érdekében az intézkedéseknek a 
végfelhasználók bevonásával kapcsolatos 
különböző módszerek megerősítésére és 
elemzésére kell irányulniuk.

Or. en

Módosítás 73
Maria Badia i Cutchet

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – II rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A program végfelhasználóinak 
bevonása érdekében az AAL program 
végrehajtásakor tekintettel kell lenni a 
digitális szakadék miatt kialakuló 
helyzetekre.

Or. es

Módosítás 74
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – II rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az AAL program piacközeli jellegével 
összhangban, valamint az Unió általános 

6. Az AAL program piacközeli jellegével 
összhangban, valamint az Unió általános 
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költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben előírt szabályoknak 
megfelelően az AALA a [részvételi 
szabályoknak és][a költségvetési 
rendeletnek] megfelelően a támogatás-
odaítélési és kifizetési határidőkre 
vonatkozó megfelelő minimális 
teljesítménycélokat határoz meg, és 
gondoskodik arról, hogy a részt vevő 
államok az AAL program végrehajtása 
során betartsák ezeket.

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló, 2012. október 25-i 
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben előírt szabályoknak 
megfelelően az AALA a [részvételi 
szabályoknak és][a költségvetési 
rendeletnek] megfelelően a támogatás-
odaítélési és kifizetési határidőkre 
vonatkozó megfelelő minimális 
teljesítménycélokat határoz meg, és 
gondoskodik arról, hogy a részt vevő 
államok az AAL program végrehajtása 
során betartsák ezeket. A részt vevő 
államok a programban résztvevők 
számára nyilvánosságra hozzák 
különösen a támogatás-odaítélési 
határidőt, amely semmilyen esetben sem 
haladhatja meg az 5 hónapot.

Or. en

Módosítás 75
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – II rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Valamennyi részt vevő állam elősegíti a 
keresletoldali szereplőket képviselő 
szervezetek részvételét.

7. Valamennyi részt vevő állam a folyamat 
minél korábbi szakaszában biztosítja a 
keresletoldali szereplőket képviselő 
szervezetek részvételét.

Or. en

Módosítás 76
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 melléklet – II rész – 14 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A program hatékony és kellő időben 
való végrehajtása érdekében korlátozni 
kell a projektben részt vevő, támogatásra 
kiválasztott felek közötti konzorciumi 
megállapodások megkötésének 
határidejét. A projekt résztvevői közötti 
konzorciumi megállapodásokat a 
kiválasztásról szóló értesítés időpontjától 
számított legfeljebb öt hónapon belül alá 
kell írni.

Or. en


