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Pakeitimas 44
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../20135

sukurtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.) (toliau – bendroji 
programa „Horizontas“) tikslas – daryti 
didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, prisidedant prie viešųjų 
sektorių tarpusavio partnerysčių
stiprinimo, be kita ko, Sąjungai pagal 
Sutarties 185 straipsnį dalyvaujant kelių 
valstybių narių vykdomose programose;

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../20135

įsteigtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.) (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“) tikslas –
daryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, plėtojant 
glaudesnę sąveiką, didinant koordinavimą 
ir vengiant nereikalingo dubliavimosi su 
tarptautinėmis, nacionalinėmis ir 
regioninėmis mokslinių tyrimų 
programomis. Viešojo ir privačiojo
sektorių tarpusavio partnerystėmis, be kita 
ko, Sąjungai pagal Sutarties 185 straipsnį 
dalyvaujant kelių valstybių narių 
vykdomose programose, reikėtų siekti šių 
tikslų, laikytis tame reglamente, ypač 20 
straipsnyje, nurodytų sąlygų, ir visiškai 
atitikti programos „Horizontas 2020“ 
bendruosius principus;

__________________ __________________
5 OL … [H2020 BP] 5 OL … [H2020 BP].

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“, susijusias su P2P, ir kokie turėtų būti jų rezultatai.

Pakeitimas 45
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Europos lygmeniu, visų viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerysčių, finansuojamų 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
trukmę reikėtų suderinti su bendrosios 
programos trukme, kad nebūtų vienu 
metu taikomi skirtingi taisyklių rinkiniai, 
o dalyviams ateityje netektų susijusi 
papildoma administracinė našta;

Or. en

Pakeitimas 46
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) visoje Europos Sąjungoje sveikatos ir 
socialinių paslaugų sektoriuje dirba apie 
20 mln. asmenų (vadinamosios baltosios 
darbo vietos), tikimasi, kad artimiausioje 
ateityje jų dar padaugės dėl senėjančios 
visuomenės. Mokymas ir gebėjimų 
stiprinimas turėtų būti pagrindinis šio 
sudėtingo sektoriaus prioritetas. Todėl 
reikėtų tiksliau įvertinti poreikį remti 
vadinamąsias baltąsias darbo vietas ir 
investuoti į šiuolaikiškų įgūdžių, pvz., 
naudotis informacinėmis technologijomis, 
gerinimą;

Or. es

Pakeitimas 47
Claude Turmes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tikimasi, kad IRT sprendimai bus labai 
naudingi įgyvendinant pagal iniciatyvą 
„Inovacijų Sąjunga“ sukurtos Europos 
inovacijų partnerystės (EIP) vyresnių 
žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje 
tikslus – iki 2020 m. sveiko gyvenimo 
trukmę pailginti dvejais metais, taip pat 
pagerinti Sąjungos piliečių gyvenimo 
kokybę ir sveikatos priežiūros sistemų 
veiksmingumą. Šios partnerystės 
strateginiame įgyvendinimo plane nustatyti 
inovacijų vyresnių žmonių aktyvumo ir 
sveikatos srityje diegimo paspartinimo ir 
geresnio panaudojimo visoje Sąjungoje 
prioritetai šiose trijose srityse: prevencijos 
ir sveikatos ugdymo, priežiūros ir gydymo, 
savarankiško gyvenimo ir socialinės 
įtraukties;

(9) tikimasi, kad novatoriški sprendimai, 
įskaitant IRT apimančius produktus ir 
paslaugas, bus labai naudingi įgyvendinant 
pagal iniciatyvą „Inovacijų Sąjunga“ 
sukurtos Europos inovacijų partnerystės 
(EIP) vyresnių žmonių aktyvumo ir 
sveikatos srityje tikslus – iki 2020 m. 
sveiko gyvenimo trukmę pailginti dvejais 
metais, taip pat pagerinti Sąjungos piliečių 
gyvenimo kokybę ir sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumą. Šios partnerystės 
strateginiame įgyvendinimo plane nustatyti 
inovacijų vyresnių žmonių aktyvumo ir 
sveikatos srityje diegimo paspartinimo ir 
geresnio panaudojimo visoje Sąjungoje 
prioritetai šiose trijose srityse: prevencijos 
ir sveikatos ugdymo, priežiūros ir gydymo, 
savarankiško gyvenimo ir socialinės 
įtraukties;

Or. en

Pakeitimas 48
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo 
mokslinių tyrimų ir plėtros programa 
(toliau – ALG programa) turėtų būti 
grindžiama ankstesnės programos 
pasiekimais, ir ją vykdant turėtų būti 
pašalinti ankstesnės programos trūkumai, 
skatinant vartotojus aktyviau dalyvauti 
projektuose ir lanksčiau įgyvendinant 
programą;

(10) aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo 
mokslinių tyrimų ir plėtros programa 
(toliau – ALG programa) turėtų būti 
grindžiama ankstesnės programos 
pasiekimais, ir ją vykdant turėtų būti 
pašalinti ankstesnės programos trūkumai, 
skatinant vartotojus nuo pat pradžių 
aktyviau dalyvauti projektuose ir lanksčiau
įgyvendinant programą;
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Or. en

Pakeitimas 49
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į tikslą, susijusį su 
MVĮ dalyvavimu netiesioginiuose 
programos „Horizontas 2020“ 
veiksmuose, ALG programa turėtų būti 
siekiama 20 proc. netiesioginiams 
veiksmams numatyto biudžeto skirti MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 50
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės laikytųsi tokių pačių finansinių 
įsipareigojimų kaip ir Sąjunga, Sąjungos 
finansinis įnašas turėtų priklausyti nuo 
oficialių dalyvaujančių valstybių 
įsipareigojimų, kuriuos jos prisiima prieš 
pradėdamos vykdyti ALG programą, ir tų 
įsipareigojimų vykdymo. Dalyvaujančių 
valstybių įnašas į ALG programą turėtų 
apimti faktiškai vykdant programą 
nacionaliniu lygmeniu patiriamas 
administracines išlaidas;

(13) siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės laikytųsi tokių pačių finansinių 
įsipareigojimų kaip ir Sąjunga, Sąjungos 
finansinis įnašas turėtų priklausyti nuo 
oficialių dalyvaujančių valstybių 
įsipareigojimų, kuriuos jos prisiimtų prieš 
pradedant vykdyti ALG programą, ir tų 
įsipareigojimų vykdymo. Dalyvaujančių 
valstybių įnašas į ALG programą turėtų 
apimti faktiškai vykdant programą 
nacionaliniu lygmeniu patiriamas 
administracines išlaidas. Bendrojoje ALG 
programoje dalyvaujančioms valstybėms
turėtų būti taikomas minimalus finansinis 
įnašas, jeigu šalis ketina dalyvauti 
metinėje darbo programoje;
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Or. en

Pakeitimas 51
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) dalyvaujant pagal ALG programą 
finansuojamuose netiesioginiuose 
veiksmuose taikomas 2013 m. [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo nustatomos bendrosios 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)15

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės. Tačiau 
atsižvelgiant į specifinius, su ALG 
programos vykdymu susijusius poreikius 
būtina pagal to reglamento 1 straipsnio 3 
dalį numatyti nuo to reglamento nukrypti 
leidžiančias nuostatas;

(18) dalyvaujant pagal ALG programą 
finansuojamuose netiesioginiuose 
veiksmuose taikomas 2013 m. [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo nustatomos bendrosios 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)15

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės. Tačiau, 
atsižvelgiant į konkrečius su ALG 
programos vykdymu susijusius poreikius, 
būtina pagal to reglamento 1 straipsnio 3 
dalį numatyti nuo to reglamento nukrypti 
leidžiančias nuostatas. Taip pat reikia 
toliau mažinti skirtingų finansinių 
priemonių, tinkamumo taisyklių ir 
kompensavimo sistemos susiskaldymą ir 
nepakankamą jų koordinavimą, dėl kurių 
kyla kliūčių inovacijoms;

__________________ __________________
15 OL L…, …, p. … [„Horizontas 2020“ 
DT].

15 OL L ..., ..., p. ... [„Horizontas 2020“ 
DT].

Or. en

Pakeitimas 52
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) specialios nuo Reglamento (ES) 
Nr. .../2013 [„Horizontas 2020“ DT] 
nukrypti leidžiančios nuostatos yra būtinos, 
nes ALG programa sukurta kaip į rinką 
orientuota inovacijų programa, kuria 
sujungiami įvairūs nacionaliniai 
finansavimo srautai (pvz., mokslinių 
tyrimų inovacijų, sveikatos ir pramonės 
finansavimo programos). Dėl šių programų 
pobūdžio dalyvavimo jose taisyklės yra 
skirtingos, todėl negalima tikėtis, kad jos 
visiškai derėtų su Reglamentu (ES) 
Nr. .../2013 [programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo taisyklės]. Be to, ALG 
programa pirmiausia skirta mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir vartotojų 
organizacijoms, kurios paprastai 
nedalyvauja Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikloje. Siekiant palengvinti tų 
įmonių ir organizacijų dalyvavimą, 
Sąjungos finansinis įnašas teikiamas pagal 
joms gerai žinomas jų nacionalinių 
finansavimo programų taisykles, skiriant 
bendrą dotaciją, kuri apima Sąjungos ir 
atitinkamą nacionalinį finansavimą;

(19) specialios nuo Reglamento (ES) 
Nr. .../2013 [„Horizontas 2020“ DT] 
nukrypti leidžiančios nuostatos yra būtinos, 
nes ALG programa sukurta kaip į rinką 
orientuota inovacijų programa, kuria 
sujungiami įvairūs nacionaliniai 
finansavimo srautai (pvz., mokslinių 
tyrimų inovacijų, sveikatos ir pramonės 
finansavimo programos). Dėl šių programų 
pobūdžio dalyvavimo jose taisyklės yra 
skirtingos, todėl negalima tikėtis, kad jos iš 
karto visiškai derėtų su Reglamentu (ES) 
Nr. .../2013 [programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo taisyklės]. Vis dėlto ALG 
programa turėtų būti papildomai 
sprendžiamas sudėtingumo, kylančio dėl 
skirtingų šalių finansinio ir nacionalinio 
tinkamumo ir jo poveikio įgyvendinimui ir 
dalyvavimui, klausimas. Be to, ALG 
programa pirmiausia skirta mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms bei vartotojų 
organizacijoms, kurios paprastai 
nedalyvauja Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikloje. Siekiant palengvinti tų 
įmonių ir organizacijų dalyvavimą, 
Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti
teikiamas pagal gerai žinomas taisykles, 
skiriant bendrą dotaciją, kuri apima 
Sąjungos ir atitinkamą nacionalinį 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 53
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) ALG programoje nurodyti veiksmai 
turi padėti stiprinti Europos sveikatos 



AM\1012277LT.doc 9/20 PE524.770v01-00

LT

priežiūros sistemas ir sveikatos draudimą, 
nes šios sistemos ir draudimas yra 
pagrindinė priemonė siekiant išlaikyti 
socialinę gerovę ir sumažinti su pagalba 
susijusius regionų bei visuomenės 
sluoksnių skirtumus, kurie dėl dabartinės 
ekonomikos ir socialinės krizės didėja, ir 
tai kelia nerimą;

Or. es

Pakeitimas 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas į 
ALG programą, apimantis administracines 
ir veiklos išlaidas, yra 175 000 000 EUR. 
Įnašas mokamas iš bendrojo Sąjungos 
biudžeto asignavimų, skirtų atitinkamoms 
Sprendimu … /2013/ES sukurtos 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, dalims, pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį 
ir 60 bei 61 straipsnius.

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas į 
ALG programą, apimantis administracines 
ir veiklos išlaidas, yra 153 125 000 EUR. 
Įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo 
biudžeto asignavimų, skirtų atitinkamoms 
Sprendimu …/2013/ES sukurtos 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, dalims, pagal
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį
ir 60 bei 61 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

P2P ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės biudžetas turėtų būti sumažintas 12,5 proc. 
atsižvelgiant į viso bendrosios programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje 
finansinėje programoje sumažinimą. Taip siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų finansavimo ir, kita vertus, partnerysčių finansavimo 
proporcijai.

Pakeitimas 55
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dalyvaujančių šalių įrodymas, kad 
ALG programa įgyvendinta laikantis 
programoje „Horizontas 2020“ numatytų 
tikslų ir mokslinių tyrimų prioritetų;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pridėtu tekstu pabrėžiama, kad turėtų būti suderinta P2P veikla ir programoje 
„Horizontas 2020“ apibrėžti mokslinių tyrimų prioritetai.

Pakeitimas 56
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) dalyvaujančių šalių įrodymas, kad 
ALG programa įgyvendinta laikantis 
bendrųjų principų, pagal kuriuos 
reglamentuojama programa „Horizontas 
2020“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiamas svarbus P2P įtraukimas į bendruosius programai „Horizontas 
2020“ taikomus principus, t. y. atviros prieigos, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, 
dėl kurių susitarta derybose dėl programos „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 57
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) dalyvaujančių šalių įrodymas, kad 
ALG programa įgyvendinta laikantis 
2013 m. ... Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. .../2013, 
kuriuo sukurta programa „Horizontas 
2020“, 20 straipsnyje nurodytų sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiami svarbūs principai, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“, susijusias su P2P ir kokie turėtų būti jų rezultatai.

Pakeitimas 58
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. .../2013 [programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 16 
straipsnio 1 dalies, dotacijų susitarimus su 
dalyviais pasirašo paskirta nacionalinė 
programų valdymo agentūra.

3. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. .../2013 [programos „Horizontas 2020“
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 16 
straipsnio 1 dalies, dotacijų susitarimus su 
dalyviais pasirašo paskirta nacionalinė 
programų valdymo agentūra. Sutarties 
sudarymo laikotarpis yra skelbiamas ir 
trunka ne ilgiau kaip 5 mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 59
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atsižvelgiant į Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 1 
dalyje ir 128 straipsnio 1 dalyje išdėstytus 
skaidrumo ir nediskriminavimo principus, 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių 
portale skelbiami pagal KGPA programą 
organizuojami kvietimai teikti paraiškas;

Or. en

Pagrindimas

Per trišales derybas dėl programos „Horizontas 2020“ institucijos susitarė skatinti didesnį 
visų pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamų kvietimų galimybių suderinamumą. 
Tam Komisija pažadėjo skatinti, kad privačiojo sektoriaus partnerysčių ir P2P organizuojami 
kvietimai teikti paraiškas būtų skelbiami programos „Horizontas 2020“ dalyvių portale. Šiuo 
pakeitimu siekiama įsipareigojimą paversti teisiniu reikalavimu, kuriuo paraiškų teikėjams 
būtų užtikrinta paprasta ir prieinama informacija.

Pakeitimas 60
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka tarpinį ALG programos vertinimą. 
Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į 
kurią įtraukiamos Komisijos vertinimo 
išvados ir pastabos. Tą ataskaitą Komisija 
iki 2018 m. birželio 30 d. perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

1. Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. 
atlieka tarpinį ALG programos vertinimą. 
Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į 
kurią įtraukiamos Komisijos vertinimo 
išvados ir pastabos. Tą ataskaitą Komisija 
iki 2018 m. birželio 30 d. nusiunčia 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Tarpinis 
ALG programos vertinimas turi būti 
tarpinio programos „Horizontas 2020“ 
vertinimo dalis ir turi būti rengiamas 
kartu.

Or. en
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Pakeitimas 61
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia metinę pažangos, 
pasiektos įgyvendinant ALG programą, 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama 
išsami informacija apie įgyvendinimą, 
ypač finansuoti atrinktų pasiūlymų 
skaičių, dalyvių tipą, įskaitant MVĮ, ir 
statistiką pagal šalis.

Or. es

Pakeitimas 62
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. paspartinti vyresnių žmonių aktyvumui 
ir sveikatai namuose, bendruomenėje ar 
darbe skirtų naujoviškų IRT grindžiamų
produktų ir paslaugų kūrimą, taip gerinant 
vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo 
kokybę, savarankiškumą, dalyvavimą 
socialiniame gyvenime, įgūdžius ar 
galimybes įsidarbinti ir didinant sveikatos 
ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo 
veiksmingumą;

1.1. paspartinti vyresnių žmonių aktyvumui 
ir sveikatai namuose, bendruomenėje ar 
darbe skirtų atitinkamų ir nebrangių 
naujoviškų integruotų sprendimų,
produktų ir paslaugų, įskaitant 
grindžiamus IRT, kūrimą, taip gerinant 
vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo 
kokybę, savarankiškumą, dalyvavimą 
socialiniame gyvenime, įgūdžius ar 
galimybes įsidarbinti ir didinant sveikatos 
ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo 
veiksmingumą;

Or. en

Pagrindimas

Pasirinkimas ir prieinamumas yra svarbiausia didžiajai vyresnių žmonių daliai ir ateityje taip 
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bus vis dažniau. Šiandien naujoviški vyresniems žmonėms skirti produktai dažnai yra kuriami 
nišinei rinkai, todėl yra skirti labai konkrečiai grupei ir (arba) yra prieinami tik už didelę 
kainą. Produktai ir paslaugos, kuriems taikoma ši programa, gali būti grindžiami IRT, tačiau 
nebūtinai. Kitos ne IRT grindžiamos technologijų paslaugos ir produktai gali padėti vykdyti
Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo programą.

Pakeitimas 63
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1. paspartinti vyresnių žmonių aktyvumui 
ir sveikatai namuose, bendruomenėje ar 
darbe skirtų naujoviškų IRT grindžiamų 
produktų ir paslaugų kūrimą, taip gerinant 
vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo 
kokybę, savarankiškumą, dalyvavimą 
socialiniame gyvenime, įgūdžius ar 
galimybes įsidarbinti ir didinant sveikatos 
ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo 
veiksmingumą;

1.1. paspartinti vyresnių žmonių ir neįgalių 
asmenų aktyvumui ir sveikatai namuose, 
bendruomenėje ar darbe skirtų naujoviškų 
IRT grindžiamų produktų ir paslaugų 
kūrimą, taip gerinant vyresnio amžiaus 
žmonių gyvenimo kokybę, 
savarankiškumą, dalyvavimą socialiniame 
gyvenime, įgūdžius ar galimybes 
įsidarbinti ir didinant sveikatos ir socialinės 
priežiūros paslaugų teikimo 
veiksmingumą;

Or. ro

Pakeitimas 64
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1a. remiamas sprendimų, kuriais 
prisidedama prie nepriklausomumo ir 
vyresnių žmonių socialinės atskirties 
mažinimo ir kuriais remiantis IRT 
komponentas neturėtų pakeisti žmonių 
ryšio, tačiau jį papildytų, kūrimas. IRT 
grindžiami sprendimai, remiami pagal šią 
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programą, turėtų apimti su IRT 
nesusijusius aspektus;

Or. en

Pakeitimas 65
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. užtikrinti ir toliau plėtoti su vyresnių 
žmonių aktyvumui ir sveikatai skirtais IRT 
grindžiamais produktais ir paslaugomis 
susijusius būtinus taikomųjų mokslinių 
tyrimų, plėtros ir inovacijų išteklius;

1.2. Sąjungos lygmeniu užtikrinti ir toliau 
plėtoti su vyresnių žmonių aktyvumui ir 
sveikatai skirtais sprendimais, produktais 
ir paslaugomis, įskaitant grindžiamas IRT,
susijusius būtinus taikomųjų mokslinių 
tyrimų, plėtros ir inovacijų išteklius;

Or. en

Pakeitimas 66
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. užtikrinti ir toliau plėtoti su vyresnių 
žmonių aktyvumui ir sveikatai skirtais IRT 
grindžiamais produktais ir paslaugomis 
susijusius būtinus taikomųjų mokslinių 
tyrimų, plėtros ir inovacijų išteklius;

1.2. Sąjungos lygmeniu užtikrinti ir toliau 
plėtoti su vyresnių žmonių ir neįgalių 
asmenų aktyvumui ir sveikatai skirtais IRT 
grindžiamais produktais ir paslaugomis 
susijusius būtinus taikomųjų mokslinių 
tyrimų, plėtros ir inovacijų išteklius;

Or. ro

Pakeitimas 67
Claude Turmes
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. kurti ekonomiškai efektyvius 
sprendimus, įskaitant atitinkamų sąveikos 
standartų kūrimą ir bendrų sprendimų 
diegimo konkrečioje vietoje ir pritaikymo 
palengvinimą, kurie būtų suderinami su 
kintančiais socialiniais prioritetais ir 
nacionalinio ar regioninio lygmens 
reguliavimo aspektais, taip pat kuriais būtų 
gerbiamas vyresnio amžiaus žmonių 
privatumas ir orumas ir, kai taikoma, būtų 
prisidedama prie geresnės prieigos prie 
paslaugų kaimo ir periferinėse vietovėse 
arba kurie būtų naudingi kitoms žmonių 
grupėms, pvz., žmonėms su negalia;

1.3. kurti ekonomiškai efektyvius 
sprendimus, įskaitant atitinkamų sąveikos 
standartų kūrimą ir bendrų sprendimų 
diegimo konkrečioje vietoje ir pritaikymo 
palengvinimą, kurie būtų suderinami su 
kintančiais socialiniais prioritetais ir 
nacionalinio ar regioninio lygmens 
reguliavimo aspektais, taip pat kuriais būtų 
gerbiamas vyresnio amžiaus žmonių 
privatumas ir orumas ir, kai taikoma, būtų 
prisidedama prie geresnės prieigos prie 
paslaugų kaimo ir periferinėse vietovėse ir
kurie būtų naudingi kitoms žmonių 
grupėms, pvz., žmonėms su negalia. Kad 
būtų pagerintas prieinamumas, 
privalomas „visiems tinkamo modelio“ 
sampratos įgyvendinimas užtikrins 
produktų, kurie vyresniems žmonėms, 
neįgaliems asmenims ir platesnei 
visuomenei yra visapusiškai prieinami, 
kūrimą ir diegimą;

Or. en

Pagrindimas

Visais ES remiamais aktyvumo ir sveikatos srities projektais turėtų būti remiamas neseniai 
Europos Sąjungos ratifikuotos JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas, todėl „visiems 
tinkamo modelio“ sampratos skatinimas turėtų tapti būtina finansavimo sąlyga.

Pakeitimas 68
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. kurti ekonomiškai efektyvius 1.3. kurti ekonomiškai efektyvius 
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sprendimus, įskaitant atitinkamų sąveikos 
standartų kūrimą ir bendrų sprendimų 
diegimo konkrečioje vietoje ir pritaikymo 
palengvinimą, kurie būtų suderinami su 
kintančiais socialiniais prioritetais ir 
nacionalinio ar regioninio lygmens 
reguliavimo aspektais, taip pat kuriais būtų 
gerbiamas vyresnio amžiaus žmonių 
privatumas ir orumas ir, kai taikoma, būtų 
prisidedama prie geresnės prieigos prie 
paslaugų kaimo ir periferinėse vietovėse 
arba kurie būtų naudingi kitoms žmonių 
grupėms, pvz., žmonėms su negalia;

sprendimus, įskaitant atitinkamų sąveikos 
standartų kūrimą ir bendrų sprendimų 
diegimo konkrečioje vietoje ir pritaikymo 
palengvinimą, kurie būtų suderinami su 
kintančiais socialiniais prioritetais ir 
nacionalinio ar regioninio lygmens 
reguliavimo aspektais, taip pat kuriais būtų 
gerbiamas vyresnio amžiaus žmonių 
privatumas ir orumas, užtikrinama asmens 
duomenų apsauga ir saugumas ir, kai 
taikoma, būtų prisidedama prie geresnės 
prieigos prie paslaugų kaimo ir periferinėse 
vietovėse arba kurie būtų naudingi kitoms 
žmonių grupėms, pvz., žmonėms su 
negalia;

Or. en

Pakeitimas 69
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3a. taip užtikrinti privačių duomenų, 
susijusių su visais produktais ir 
paslaugomis, konfidencialumą ir 
didžiausią duomenų ir privatumo apsaugą 
nuo pat kūrimo etapo pradžios;

Or. ro

Pakeitimas 70
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinant ALG programą 
užtikrinama, kad būtų veiksmingai 
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skatinama lyčių lygybė.

Or. es

Pakeitimas 71
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo I dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal ALG programą remiamos 
sveikatos srities inovacijos ir e. sveikata, 
gerinant pacientų registrų ir kitų 
e. sveikatos priemonių, pavyzdžiui, daiktų 
internete (IoT) taikomų priemonių, 
sąveikumą.

Or. es

Pakeitimas 72
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo I dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Veiksmais siekiama konsoliduoti ir 
analizuoti skirtingus galutinio naudotojo 
dalyvavimo metodus, kad būtų parengtos 
įrodymais pagrįstos geriausios patirties 
gairės.

Or. en

Pakeitimas 73
Maria Badia i Cutchet
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Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Įgyvendinant ALG programą turi būti 
atsižvelgiama į situacijas, susidarančias 
dėl skaitmeninės atskirties, siekiant 
užtikrinti galutinių vartotojų dalyvavimą 
programoje.

Or. es

Pakeitimas 74
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atsižvelgdama į ALG programos į rinką 
orientuotą pobūdį ir laikydamasi 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių nustatytų taisyklių, 
KGPAA nustato tinkamus būtinuosius 
veiklos rodiklius, susijusius su dotacijos 
skyrimo ir išmokėjimo procesų trukme, 
pagal [Dalyvavimo taisykles ir] [Finansinį 
reglamentą] ir užtikrina, kad ALG 
programos vykdymo laikotarpiu 
dalyvaujančios valstybės jų laikytųsi.

6. Atsižvelgdama į ALG programos į rinką 
orientuotą pobūdį ir laikydamasi 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių nustatytų taisyklių, 
KGPAA nustato tinkamus būtinuosius 
veiklos rodiklius, susijusius su dotacijos 
skyrimo ir išmokėjimo procesų trukme, 
pagal [Dalyvavimo taisykles ir] [Finansinį 
reglamentą] ir užtikrina, kad ALG 
programos vykdymo laikotarpiu 
dalyvaujančios valstybės jų laikytųsi. 
Būtent dalyvaujančios valstybės paskelbia 
dotacijos skyrimo programos dalyviams 
laikotarpį, kuris jokiu būdu nėra ilgesnis
kaip 5 mėnesiai.

Or. en

Pakeitimas 75
Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kiekviena dalyvaujančioji valstybė 
sudaro sąlygas programoje dalyvauti 
paklausos subjektams atstovaujančioms 
organizacijoms.

7. Kiekviena dalyvaujančioji valstybė 
užtikrina sąlygas kuo anksčiau
programoje dalyvauti paklausos 
subjektams atstovaujančioms 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 76
Claude Turmes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
laiku vykdomą programos įgyvendinimą, 
projekto dalyvių, kurie atrinkti 
finansavimui gauti, konsorciumų 
susitarimams sudaryti skirtas laikas yra 
ribotas. Projekto dalyvių konsorciumo 
susitarimai pasirašomi ne vėliau kaip per 
5 mėnesius nuo pranešimo apie atrinkimą 
dienos.

Or. en


